
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىلاعلا هس بيالعتلا ةرازو

 ىرقلا وة هداج

 ةيمالسإلا تاساردلاو ةعيرشلا ةيلك

 (8) مقر جذومن

 تالليدعتلا ءارجإ دعب ةيناهنلا اهتغيص ىف ةيملع ةحورطأ ةزاجإ

 ل | ريشا ١
 ردم اهلل اسم اصلا :مسق,ةيمالسإلا تاساردلاوةعيرشلا ةيلك | بسس 00 :(ىعابر)مسالا

20 701 

 0 لوصول و ممم | ..-: صصخأ ىف. ةايوشرلا -:1جرد لينل ةمدقم ةحورطألا

 0 ري و اج ورطر هرعت لق تيل." : ةحورطألا ناونع

 ه١ اجل / ال0/ا -:خيراتب اهتشقانم تمت ىتلاو- هالعأ ةرركذملا ةحورطألا ةشقانمل ةنركملا ةنجللا ةيصوت ىلع ءانبف

 ةيئاهنلا اهتغيص ىف اهتزاحإب ىصرت ةنجللا نإف؛ مزاللا لمع مت دق ثيحو « ةبولطملا تاليدعتلا ءارحإ دعب اًهوبفب

 0006 هالعأ ةرركذملا ةيملعلا ةيجردلل هعمرملا

 ....قفرملا هللاو

 ةيعرشلا ايلعلا تاساردلا مسق سيئر

 . دمأ/د:مسالا

 3 0 ...1......:عيقوتلا

 . ةلاسرلا نم ةخسن لك ىف ةحورطألا ناونع ةحفصل ةلباقملا ةحفصلا مامأ جذومنلا اذه عضوي.
سم لا

00 

 ظ ]
 ظ ا ا



 سب
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلممملا

 يلاعلا ميلعتلا ةرازو

 نرقلا مأ ةعماج
 ةيمالسإلا تاساردلاو ةعيرشلا ةيلك
 ةيعرشلا ايلعلا تاساودلا مسق

 لوصألاو هقفلا عرف

 .. ةنودملا لئاسمل قورفلاو تكنلا
5 0 

 0 ظ (»455ت) يلقصلا نوراه نب دمحم نب قحلا دبع دمحم يبأ هيقفلا مامإلا

 . تادابعلا مسق

 د. 2 لوصألاو هقفلا يف هاروتكدلا ةجرد لينل ةمدقم ةلاسر

 « ةساردو قيقحت

 دادعأ
 ع

 بيبحلا هللا دبع نب ميهاربا نب دمحأ

 فارشإ

 رداقلادبع يسورعلا دمحم / روتكدلا ذاتسألا خيشلا ةليضف

 ما / ها 5



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ةموسوملا | ةاروتكذلا هلاسر

 "ةساردو قيمحتت ٠ ةنودملا لئاسمل قرف تكنلا'ب
٠. 

 ىلعو « نيملاعلل ةمحر ثوعبملا « نيلسرملاو ءايبنألا متاخ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيعمجا هيحصو هلا
 دمحم نب قحلا دبع دمحم وبأ هيقفلا مامإلا وه "ةنودملا لئاسمل قورفلاو تكنلا" باتك فلؤمف : دعب امأ

 خويش ىلع هقفت عورفلاو لوصألا سردم روهشملا مامإلا اهب ةيكلاملا خيشو اهيتفمو ةيلقص ملاع ىلقصلا نوراه نب
 ىبأو « قنالوخلا نمحرلا دبع نب دمحأ ركب ىبأو « ىلقصلا سابعلا ىبأ نب ركب ىبأ خيشلا مهتم ناوريقلاو ةيلقص
 ةدع جح « مه ريغو ىردنكلا بيطلا ىبأو ٠ ىرويسلا مساقلا ىبأو « ىبادجألا هللا دبع ىبأو « ىسافلا نارمع

 ىورهلا رذ ابأو « ىكلاملا ىدادغبلا باهولا دبع ىضاقلا ئقل ذإ مهنم دافأ لضافأ ءاملع جحلا ىف ىقلو تارم
 نباو « راكحلا نبا مهرهشأ نم تاعامج هيلع ذملتتو . ىنيوجلا ىلاعملا ابأ نيمرحلا ماهإو « ىكملا مرحلا خيش
 . مهريغو ةلطيلط ىضاق ءاشحلا نباو « ىلقصلا ىكم نيآو « ةلباقلا

 هل فينصتلا نسح هنأب ىبهذلا هفصوو « فيلأتلا حيلم هنأب ىلقصلا ق قحلا دبع ضايع ىضاقلا فصو دقو

 ةنودملا ىلع بغارلا ةدئافو بلاطلا بيذهت" هامس ىذلا ريبكلا باتكلا هتافلؤم نم ذإ ٠ باتكلا اذه ريغ تافلؤم
 باتك'و « "اهطسبو ةنودملا ظافلأ طبض ىف ءزجأ اضيأ هلو « ”ىعذاربلا رصتخم ىلع كاردتسالا يف ءزج' هلو
 هنع تيور ةديقع و « 'رئاظنلا

 « انيد « اهلاص « اهيقف ناك" هنأب ضايع ىضاقلا هفصو دقف ىقصلا ق حلا دبع ىلع ءاملعلا ىنثأ دقلو
 ليلجلا خيشلاب' ىنيوجلا ىلاعملا وبأ نيمرحلا مامإ هفصوو « فيلأتلا حيلم ٠ ريخلا ريهش « تيصلا ديعب . امدقم
 "عورفلاو لوصأألا سردم « مدقتم لع لكب روهشم مامإ هنأب مكتملا رامع نبا هفصوو « "دحوألا

 لئاسمل قورفلاو تكنلا" اميسال  هقفلا ىف هبتك تناكو « ءاملعلا دنع ةميظع ةناكم فلؤملل تناك دقلو
 ىرقملاو باطحلاو ىسيرشنولا ءاملعلا ءالؤه نم اهنع لقنلا نورثكي اوناكف « هدعب نم ءاملعلل اعجرم 'ةنودملا
 . ه635 ةنس رصم ضرأ نم ةيردنكسالاب هللا همحر هتافو تناكو مهريغ

 اهيق تملكتف ةساردلا امأ . قيقحتلا مسقو « ةساردلا مسق : نيمسق ةلاسرلا هذه تنمضت دقو ءاذه

 ىمالسالا حتفلا ذنم هلبقو هرصع ىف ةيلقص دوست تناك ىتلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةيحانلا نم فلؤملا رصع نع
 باتكلل ةسارد مث « فلؤملا ةايحل ةلماش ةساردب كلذ تفدرأ مث . اهيف ةينيدلاو ةيملعلا ةيحانلا نع كلذكو اهل

 مث ١ هرداصمو باتكلا جهنمبو « باتكلا اهلوح رودي ىتلا ةنودملبو قورفلاو تكنلا نفب ةصاخ ةيانع تنمضت

 نم فلؤملا ةيصخش روهظو « قورفلاو تكنلا ىف ثحبي وهف هعوضوم ةسافن اهنمو هايازم هيف تنيب باتكلل اميوقت
 هيجوتلا ىلع ةبردو فلؤملا ىدل ةبيجع ةكلم نع ءىني امم قورفلل هجارختساو تكدلل هداريا ىف فيلأتلا لالخ
 . باتكلا ىلع ذخؤي امم هتيأرام تنيب امك « ليصأتلاو

 « ةقورعملا قيقحتلا دعاوق هجارخا ىف تيعار دقو « ققحملا باتكلا صن نمضت دقف : قيقحتلا مسق امأ

 سراهف تركذ هماتخ ىفو « ةيطخ خسن سمخ نع كلذ ناكو « راتخملا صنلا ةقيرط ىلع هجارخا ناك دقو

 , ةعيرشلا ة ةيلك ديمع فرغملا ثحايلا
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 ةيلك  ءاضقلا مسق - لميطغلا هللا دبع/ روتكدلا خألا ىفولا لخلا

 . ىرقلا مأ ةعماج  ةعيرشلا

 - ةعيرشلل ىلعألا دهعملا - نافجألا وبأ دمحسم/ روتكدلا ذاتسألا قيدصلا

 0 . نسنوت - ةنوتيزلا ةعماج

 مسق سيئر  ديمح نب هللا دبع نب دمحأ/روتكدلا لضافلا خألا

 . ىرقلا مأ ةعماج  ةعيرشلا ةيلك  ةيعرشلا ايلعلا تاساردلا

 - ةعيرشلا ةيلك ليكو  ليبسلا دمحم نب رمع/روتكدلا لضافلا خألا
 . ىرقلا مأ ةعماج

 ةعماج  ةعيرشلا ةيلك - نالعشلا نمحرلا دبع/روتكدلا لضافلا خألا
 . ضايرلاب ةيمالسالا دوعس نب دمحم مامإلا
 دمحم مامإلا ةعماج عرف  مرطألا نمحرلا دبع/روتكدلا لضافلا خألا

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا  ةميخلا سأر  ةيمالسإلا دوعس نبا

 ةراضحلا مسق سيئر  ىمولسلا زيزعلا دبع/روتكدلا لضافلا خألا

 . ىرقلا مأ ةعماج  ةعيرشلا ةيلك  ةيمالسالا مظنلاو

 . ملعم نيدلا رون/روتكدلا لضافلا خألا

  ةيبرعلا ةغللا ةيلك - ىلايسلا مجن نب دمحم/ذاتسألا لضافلا خألا

 . ىرقلا أ ةعماج





 تيم لك نأشب لفكتو . ءىش لك هتمحر تعسو ىذلا هلل دمحلا

 اساربنو « ءىش لكل انايبت . نيمألا هلوسر ىلع « نيبملا هباتك لزنأف ,« ىحو

 نيدجنلا ىلا ةيادهو « نيقيرطلا نيب ةقرفتو . ىغلاو لالضلا نم هب ىدتهي

 , ماكحألا هنم اوطبنتساف . نيلماعلا ءاملعلا نم « نيقتملا رئاصب هب رونف

 ء هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإال نأ دهشأو . مارحلاو لالحلا هب اوزيمو

 لطابلا نيب قرافلا . نيرخآلاو نيلوألا ديس هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو

 هجرخأ) "نيدلا ىف ههقفي اريخ هب هللا دري نم" لئاقلا « نيبملا قحلاو
 ناسحإب مهيعباتو هباحصأو هلآ ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص « ( ىراخبلا

 : دعبو . راهنلاو ليللا بقاعتام

 , اهلمكأو هللا ىلإ اهبرقأو . اهلضفأو مولعلا ريخ نم هقفلا نإف

 , ماعلاو صاخلا هب ديعتيو « ماكحألا فرعت هب ذإ . اهمعأو ةدئاف اهرثكأو

 2 تارمثلا بيطأ نم هترمثف . هدصاقمو عيرشتلا رارسأ ىلع هب علطيو

 . تاريخا نم هيلإ قبتسي امم هجاتنو

 رهاوج هيلإ تهجتاو . رامعألا سئافن ةمألا ءاهقف هيف فرص دقلو

 ماكحألا اوطبنتساف . فيناصتلا هيف اوفنصو . فيلآتلا هيف اوفلأف . راكفألا

 ممهلا هيلإ تهجوت امم ناكو . ةلعو نايب ىلإ جاتخام اونيبو ٠ ةلدآلا نم

 هقفلا مظعأ نم وه ذإ . '"قورفلاو تكنلا معا , ممقلا مهنم هب ىنتعاو «
 لئاسم ىلع تكنلاب علطي ثيح . اركفو ارظن هقدأو , اردق هلجأو ,اعفن

 كرديو . رظن ةقدو ركف ناعماب الإ اهيلإ لصوتيال « ةبيجع رداونو « ةفيطل
 . هلصأب عرف لك قحليف . لئاسملا نيب فالتخإلاو قافتإلا هوجو قورفلاب

 . اهفلتخم نيب قرفيو . اهفلتؤم نيب عمجيف . هريظن مكح ريظنلا ىطعيو



 ( ب )

 ع

 هذخآمو . هقفلا رارسأ نيبي امم قورفلاو تكتنلا ملع نأ دوصقملاو

 , نهذلا ذحشتو . مهفلا ىوقت ةيهقف ةكلم ىنبي امم . هكرادمو هقئاقحو

 فالتئإلا هجوأ اهب هيقفلا كرديف . ةهباشتملا لئاسملا نيب زييمتلا ىلع دعاستو

 .اهيف حيحصلا مكحلا ىلإ لوصولا ىلع هدعاسي امم . اهنيب فالتخإلاو

 هقفلا" : اولاق ىتح هورطأو نفلا اذه ءاملعلا نم ريثك حدتما دقلو

 . 54/١( دعاوقلا ىف روثنملا) . "عمجو قرف
 , ةقفتملا ةفلتؤملا ذخآملا تاوذ لئاشملاب ةحراطملا نإ' : ىونسالا لاقو

 اهثعبيو . كلاسملا ىف نيرضاحلا راكفأ ريثي امم . ةقرتفملا ةفلتخملا ةبوجألاو

 لاجم عضاومو . ءالضفلا رادقأ عقاوم زيميو « كرادملا راكبأ صانتقا ىلع

 . (١٠ص قئاقدلا علاطم) . 'ءاملعلا

 مأ ةعماجب ايلعلا تاساردلا مسقب هاروتكدلا جانربب تقحتلا املو اذه

 عوضوم ىلع روثعلا ةيغب رظنلا تلجأ اهنم ريتسجاملا ىلع ىلوصح دعب ىرقلا
 ملف , اركتبم نوكي نأ هاروتكدلا عوضوم طورش نم ذإ , زيمتم ديفم عفان
 نيوانعلا قانعأ ىولأ نأ ىننكميال ذإ . فيلأتلا عيضاوم ىف ىتيغب ىلع رثعأ

 . ديدج ءىشب تئج دق ىلا ىعدا مث . اهفرحاو

 نم ىدجأو ردجأ سانلل اهجارخإو ثارتلا سئافن زاربإ نأ تيآر مث
 ةئيلم برغلاو قرشلا ىف ةيملعلا نئازخلا نأو ةصاخ . تاعوضوملا راركت

 نع ىصقتلاو ثحبلا ىلع هللاب تنعتساف هقح ىف ةرصقم تلازام ةمأ ثارتب

 ذاتسألا  ذعتقو  ةلاسرلا ىلع فرشملا ىذاتسأ ىلع راشأ ىتح . سيفن طوطخم

 ةيفاعلاو رجألا نيب هل عمجو اريخ هللا هازج  دامح لامك هيزن روتكدلا

 (ه514ت) ىكلاملا ىسيرشنولل "قوربلا ةدع باتك وه اقح سيفن يق باتكب
 دعب  دعاسلا نع ترمشف . ةيهقفلا قورفلا مع ىف باتكلا ناك دقو

 ىهتنأ نأ تدك ىتح باتكلا قيقحتب تمقو هيلع لكوتلاو هللاب ةناعتسالا

 ىلإ هعفدو هقيقحتب ايبيل ىف ءالضفلا ةوخإلا دحأ مايق ىملع ىلإ امنف ء هنم
 تفرصف . ققحملا ةلباقمو ايبيل ىلإ باهذلاب كلذ نم تدكأت دقو . ةعابطلا



 ( ج )

 دنع ابستح رخآ باتك نع ثحبلا ىلع مزعلا تددجو . باتكلا نع رظنلا
 همساو باتكلا قحب وه باتك ىلع ترثع ىتح « هايإ ارفغتسم ىنباصأام هللا

 (ه655ت) ىكلاملا ىلقصلا قحلا دبعل 'ةنودملا لئاسمل قورفلاو تكنلا"

 ةروظنملا ةروصلا هذه ىلع هجارخا ىل هللا ايه نأ ناكف ىلاعت هللا ترختساف

 . هنم تادابعلا مسق ىلع ارصتقم

 . ةيكلاملا دنع نفلا اذه ىف ةفنصملا بتكلا لئاوأ نم ربتعي باتكلاو

 بحاص ىكلاملا ىنقشمدلا امأ - ملعأ انميف“- هلبق باتك انيلإ لصي ملذإ

 اققحم هباتك جرخ ىذلاو (ىرجهلا سماخلا نرقلا ىف/ت) ةيهقفلا قورفلا
 دقف « سراف وبأ ةزمحو نافجألا وبأ دمحم قيقحتب ىمالسالا برغلا راد نع

 باتكلا اذه مجحب سيل هباتك نإف اضيأو . ىلقصلا قحلا دبعل ارصاعم ناك

 اذه ىف لاخلا وه امك باوبألا وأ بتكلا ىلع ةبترم تسيل ةرثانتم هقورفو
 . باتكلا

 ىلع لمتشي ذإ ةمج دئاوف هب ٍمق باتك "قورفلاو تكنلا" باتكو

 لوح رودي وهو « هتمدقم ىف فنصملا اهركذ ىرخأ دئاوفو قورفلاو تكنلا
 حجرملا . هتدمعو بهذملا لصأو « ةيكلاملا دنع هقفلا بتك لجأ ةنودملا

 . ةبراغملا دنع اهريغ ىلع اهتياور

 تداك ىتلا تابوعصلا ضعب تيقال باتكلا قيقحت ىف تأدب املو . اذه

 اجرف قيضلا دعبو ارسي رسعلا عم لعج ىلاعت هنأ الإ , هماتإ نيبو ىنيب لوحت
 هقيفوتو هلضفو هتوقو هلوحب هماقتإ ىلع مزعلا ىنحنمو . رسيو ىنناعأف

 .. هديادستاو

 صن مهف ةبوعص . باتكلا قيقحل ىف ىنتهجاو ىتلا تابوعصلا زربأ نم ناكو

  اهحاضيإ نود ةيهقفلا ةلأسملا ىلإ ةراشإلاب ءافتكالاو  انايحأ  باتكلا

 فقي امم . ةمهبم ىرخأ لئاسمب لئاسم ريظنت ىلع جرد ذإ  ىرخأ انايحأ
 !؟ مهفي ملام ققح فيكو ؛ ةلأسملا وأ صنلا مهف ىف اراتخ ققحملا هعم



 ( د )

 جاتحت ةمهبم ةروصب مالعأ ىلإ لاوقألا ضعب فئصملا ةبسن نإف كلذك

 ىكلاملا بهذملا ىف ةبوعص نم هيفام عم « قيثوتلا ىف ةبوعص ثروي زييق ىلإ
 رودو نئازخلا ىف ارئانتم اطوطخم لازام هرداصم نم اريثك ذإ  ةصاخ -

 ىلإ ترفاس ذإ . ةقشم قوف ةقشم ىنفلك امم . برغملاو قرشملا ىف بتكلا

 عم اذه لك . جيلخلا لود ضعبو اينابسإو برغملاو سنوتو ايبيلو رصم

 هلل دمحلاو  لازامو قيقحتلا ىف لمعلا ةيادب ذنم ىنارتعا ةحصلا ىف لالتعا

 . ةيفاعلا عم هعمجي نأو رجألا -ئيمرخال نأ هللا لأسأ - لاح لك ىلع

 ةماعب ىكلاملا ىهقفلا ثارتلاو . ةصاخب قورفلاو تكنلا نفو اذه

 ىف ىلعلو . هسئافنو هررد جارخال نيققحملاو نيثحابلا نم ةتافتلا ىلإ جاتح

 . هللا قيفوت ىنمزالو . ةحصلا ىنتفعسأو « رمعلا ىب دتما اذإ مايألا لبقتسم

 . ءالّؤه نيب نم نوكأ نأ

 : ةمدقم امهقبسي نيمسق ىلإ اهميسقت ةلاسرلا عضو ىضتقا دقو
 : نيباب ىلع لمتشيو . ةساردلا : لوألا مسقلا

 : نيلصف ىلع لمتشيو . ىلقصلا قحلا دبع رصع : لوألا بابلا
 . ةيمالسالا ةيلقصل ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةلاحلا : لوألا لصفلا

 . ةيمالسالا ةيلقص ىف ةينيدلاو ةيملعلا ةلاحلا : ىناثلا لصفلا

 ةثالث ىلع لمتشيو . ىلقصلا قحلا دبع ةايح ةسارد : ىناثلا بابلا
 ٌْ ؛ لوصف

 . ةيصخشلا قحلا دبع ةايح ةسارد : لوألا لصفلا

 . ةيملعلا قحلا دبع ةايح ةسارد : ىناثلا لصفلا

 "ةنودملا لئاسمل قورفلاو تكنلا" باتكب فيرعتلا : ثلاغلا لصفلا

 . هتساردو

 : قيقحتلا : ىناثلا مسقلا

 ىف ةدمتعملا خسنلاو ,« باتكلا خسنل افصو هتمدقم ىف تركذ دقو

 , طوطخملا خسن نم روصب هتفدرأ مث . باتكلا قيقحت ىف ىجهنمو « قيقحتلا



 ( ه)

 تلعجف «ةيليصفت سراهفب ةلاسرلا تليذ مث « باتكلا صنب كلذ تبقعأ

 نكامأللو . بتكللو « راثآلاو ةيوبنلا ثيداحأللو « ةينآرقلا تايآلل سراهف
 . ةلاسرلا تايوتحمل الماش اسرهفاريخأو . باتكلا لئاسملو . عجارمللو

 هللا نم قيفوتبف باوص نم هيف ناك امف باتكلا ىف ىلمع اذهف : دعبو
 ىسحو « هيلإ بوتأو هللا رفغتسأو ىمف كلذ فالخ ناكامو . هنم ديدستو

 نأ ىلع « نيلاحلا ىف - هللا لضفب  رجألا مدعأال ىلعلف دهجلا تلذب ىنأ

 هيف فالتخالا دوجو نسم دبال . ىناسنأ-دهجو . ىرشب لمع وهامنإ اذه ىلمع

 : لوقي ذإ لئاقلا هللا محرو « هيلإ ًاطخاو صقنلا دوروو

 العو هيف بيعال نم لج اللخلا دسف ابيع دجن نإ

 همعن ىلع هركشأو . هديدستو هقيفوت ىلع هئاحبس هللا دمحأو اذه
 هللا ىلإ ةعارضلا فكأ اعفار نيميركلا ىدلاول ءاعدلاب ىنثأ مث ٠ هديياتو

 ةعاط ىلع امهيرمع ىف دميو « هتيانعب امهألكيو . هظفحب امهظفح نأب ىلاعت
 هللا دعب - لضفلاامهل ذإ . ءازجلا ريخ ىنع امهيزجي نأو . ةقاخ نسحو

 . ىفاصلا هعوبني نم لهنلاو « ىعرشلا معلا ىلإ ىهيجوت ىف - ىلاعتو هناحبس

 نانتمالاو فورعملاب قدصي بلقلاو « ءاعدلاب جهليل ناسللا نإو

 ىذاتسأو ىخيش « رداقلا دبع ىسورعلا دمحم روتكدلا ذاتسألا خيشلا ةليضفل

 نم ريثكلاب ىنمركأو « هتيبو هبلق ىل حتف ىذلا ةلاسرلا هذه ىلع فرشملاو
 . هتاهيجوتب ىلع لضفتو . هقلخ ةثامدب ىئالمزو ىنعسوو . هتقوو هدهج

 هلو انل رفغا مهللاف . ةروصلا هذه ىلع ثحبلا اذه جرخ ىتح « هتابيوصتو

 ريخ ىبالمزو ىنع هرجأو . هعلزنم عفدأو . ىضرتو بحن امل هايإو انقفوو
 . ءارزجلا

 ايلعلا تاساردلاو ةعيرشلا ةيلك ىلع نيّئاقلا صخأو ةكرابملا ىتعماجلو

 , ملعلا ةبلطل لبسلا اورسيو قرطلا اودهم ثيح . ىريدقتو ىركش ةيعرشلا
 . هلهأ نيبو هنطو ىف ةيملعلا تاجردلا ىلعأ لين ريثكلل لهس امم



 ( و )

 نوعلا دي ىل دم صلخم قيدصو خأو ليمز لك ىسنأال سنأ نإو اذه

 . ءاعدلا قداصو ركشلا ليزج ىنم عيمجللف ةدعاسملاو

 انيبن ىلع سو مهللا لصو « نيملعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 بيبحلا هللادبع نب ميهاربإ نب دمحأ



 : نيباب ىلع لمتشيو

 . ىلقصلا قتحلا دبع رصع : لوألا بابلا

 . ىلقصلا قحلا دبع ةايح ةسارد : ىناثلا بابلا



 لوألا بابلا
 ولقصلا قحلا دبع رطع

 : نالصف هيفو

 ةيلقص ىف ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةلاحلا : لوألا لصفلا
 . ةيمالسالا

 . ةيمالسالا ةيلقص ىف ةينيدلاو ةيملعلا ةلاحلا : ىناثلا لصفلا



 لوألا لصفلا
 ةيمالسإلا ةيلقص ىف ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةلاحلا

 ِع 7

 : ثحابم ةعبراو ديه ىلع لمتشيو

 (ه1-84١195) ةبلاغألا ةرامإ : لوألا ثحبملا

 (ه857-؟97) نييماتكلا ةرامإ : ىناثلا ثحبملا

 (ه555-484) نييبلكلا ةرامإ : ثلاثلا ثحبملا

 وأ , نييبلكلا ءارمألا نيب فالخلا ةيادب : عبارلا ثحبملا

 . ىضوفلا دهع



):( 

 قىتح « ليلقب هناوم دعبامو قحلا ديع هيقفلا مامالا ةافو خيرات ىلإ ىمالسالا

 ةريزجلا تداس ىتلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةلاخلا عالم ضعب انناهذأ ىف مستري

 . نمزلا نم ةبقحلا هذه ىف

 ىضوفلا نم ةلحنرم :ىمالسالا حتفلا لتبق شيعت ةيلقص تناك دقل

 لوطسألا ةطساوب اهوزغ ةيقيرفا لامش ىف زكرمتملا ىمالسالا شيجلل تحاتأ

 . ىرحبلا
 . (ه؟0؟) نيتئامو ةرشع ىتنثا ةنس ةيسابعلا ةلودلا دهع ىف كلذ ناكو

 ىلع لمعتسا ةينيطنطسقلاب مورلا كلم نأ حتفلا كلذ ببس ناكو

 لصو املف « (ه١81) نيتئامو ةرشع ىدحإ ةنس نيطنطسق همسا اقيرطب ةيلقص
 كلم نإ مث ؛ ىميف همسا ادئاق ىرحبلا لوطسألا شيج ىلع لعج اهيلإ

 ىلا ربخلا غلبف . هبيذعتو ىميف ىلع ضبقلاب هرمأي نيطنطسق ىلا بتك مورلا
 ىف لتقو نيطنطسق اهيف مزهنا برح امهنيب تعقوو نيطنطسق ىلع راثف ىميف

 الجر ةريزجلا نم ةيحان ىلع لمعتساو كلملاب ىميف بطوخو ؛ رمألا ةياهن
 ىميف التاقف مرلب ةنيدم ىلاو عم فلاحتو ىميف ىلع فلاخف « ةطالب همسا

 , نيملسملاب دجنتسي بهذف ةميزهلا عرج ىميف عطتسي لف « هيلع ارصتناو
 نومأملا لبق نم ةيقيرفا ىلاو بلغألا نب ميهاربا نب هللا ةدايز ريمألا دصقو

 . ةيلقص ةريزج هكلمي نأب هدعوو . ىسابعلا ةفيلخلا

 نم رحبلا ىف لوطسألا ريسو اشيج هللا ةدايز ريمألا زهج ذئدنعو

 تارفلا نب دسأ مهيلع لمعتساو « ةريزجلا وحن (سنوت دالب ىف) ةسوس

 . ةيلقص حتف ةيادب كلذ ناكف . ناوريقلا ىضاق

 ةريزجل ىمالسالا وزغلا ىف اببس تناك ىتلا ةصقلا هذه نم دافتسيو

 ةواشغ هرصب ىلع لعجو « هب ءرملا بلق برشأ اذا ةطلسلا بح نأ . ةيلقص

 حبصأ ىتح . رمخلا ةركس نم دشأ ةركس هلقع ىلع تطغو . كلذ ءارج نم
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 مازهنالا دنع ةلاحمال ىدؤي كلذ لك . لطابلاب ولو مهلتاقيو هيسفانم عراصي

 دابعلا قاقرتساو دالبلا عييضت ىلاو « ءادعألاب ةناعتسالاو ءايلوألا ةنايخ لا

 .(0)"دشأ وأ رمخلا ةركسك ركك ةركس ةيايرلل نإ" : ةيزوجلا يق نبا لاق اهدقو

 . مورلا ىديأ نم اهجورخو ةيلقص طوقس ةيادب ناك اذكه

 « ةريزجلا هذه ىلا ةبسنلاب هسفن خيراتلا ديعي نأ فدصلا بئاجع نمو
  عارصلا وهو . ببسلا سفنب نيملسملا ىديأ نم اهجورخو اهطوقس نوكيو
 ةيديبعلا ةلودلل نيلاوملا ةالولا مكح رخآ ىف نيملسملا ةداق نيب ةطلسلا ىلع

 تلح ىتلا ىضوفلا ةيادب ذنم كلذ ناكو . برغملاو رصمب كاذنآ ةّئاقلا

 عبس ةنس ىف ءادلا لحفتسا نأ ىلإ (ه405) ةئامعبرأو سمخ ةنس ةيلقصب

 ؛ ىحاونلا نم ةيحانب دئاق لك درفنا ثيح (ه499/) ةئامعبرأو نيرشعو

 امهنيب تعلدناو . ساوحلا نبا دئاقلاو ةنمثلا نبا دئاقلا نيب فالخ بشنو

 نأ نيملسملا ىلعو هيلع رمألا لابو نم ناكف . ةنمثلا نبا اهيف مزهنا برح

 ءاركنلا هتميزه عرجتي نأ عطتسي 1 ىذلا « مزهنملا دئاقلا ةنمثلا نبا دجنتسا

 نإ هليصفت قأيسام ىلع ةريزجلا هكلمي نأ هدعوو . ىجنرفلا ةطلام كلمب

 . ىلاعت هللا ءاش

 ةسايرلا ىلع سفانتلاو بصنملا ىلع عارصلاو ةطلسلا ىلع عازنلاف « اذا

 ناك « نيملسملا ىلع نيرفاكلاب راصنتسالاو « ءايلوألا ىلع ءادعألاب ةناعتسالاو

 طوقس بابسأ ربكأ نمو . ةيسحلاو ةيونعملا ةميزهلا بابسأ مظعأ نم لازيالو
 بحو تاذلا بح نم مجان كلذو . اهناطلس لاوزو اهمجن لوفأو لودلا

 ىلاعتو كرابت هلل ' درجتلا مدع نمو . لطابلاب ولو ريغلا ىلع طلستلا

 . قحللو هنيدل زاصتتإلا مدع نمو هل صالخالاو

 . نيملسملا نيب اميف عزانتلاو فالتخالا نع لجو زع هللا ىهن دقو

 لشفلاو لذاخعتلا ىدافتل . ودعلا لاتق لثم . ةجرحلا تاقوألا ىف اميسال

 “/١54. دئاوفلا عئادب (1)
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 بهذتو اولشفتف اوعزانتالوإ : لئاق نم زع لاقف . برحلا ىف نبجلاو
 .(1001)! مكر

 مكتل ود وأ ٠ مكر صن وأ ٠ مكتوق ىنعب ىهف : لاوقأ ةعبرأ حيرلا ىفو

  برضتف هللا اهثعبي حيرب الإ طق رصن نكي مل هنأو . ةيقيقح حير اهنأ وأ
 داع تكلهأو ابصلاب ترصن" : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ودعلا هوجو

 .(4] ىزوجلا نبا اهاكح لاوقأ ةعبرأ كلذف ؛(؟)"روبدلاب
 ىأ(5) لابقالا نم هيف متكامو مكتدحو مكتوق اهنأ ريثك نبا حجرو

 . ودعلا ىلع

 دوست تناك ىتلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةلاحلا عالم ركذ ىلإ دوعنو

 مورلا ىديأ ىف ةريزجلا طوقس ىلا ىمالسالا حتفلا ةيادب ذنم ةيلقص ةريزج

 : ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوقالو لوحالو . ديدج نم

 : تارامإ ثالثب نمزلا نم ةبقحلا هذه ىف ترم ةيلقص نإ لوقنف

 وزغ هلك كلذ الت « نييبلكلا ةرامإو « نييماتكلا ةرامإو « ةبلاغألا ةرامإ

 . ثحابمةعبرأ ىف كلذ لصفنسو . ةريزجلل نييجنرفلا نامرونلا

 . لافنألا ةروس نم 45 ةيآلا (9)

 “ص ةرجهلاو ةداهشلاو وزغلا ىف ءاج اميف ةريعلا « 715/١ ٍيظعلا نآرقلا ريسفت (؟)
 دنسملا جيرخت ىف امك (؟984) , (501») , )١940( مقر دمحأ هاور ثيدحلا ()

 باي . ءاقستسالا باتك . ىراخبلا دنع وهو . حيحص هدانسإ لاقو ركاش دمحأل
 . (9.0)ح ءاقستسالا ةالص باتك « مسمو . 77/١ حيرلا تبه اذإ هز

 . ”5هرل#“ ريسملا داز (4)
 . 517/9 ميظعلا نآرقلا ريسفت (ه)
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 لوألا ثحبملا
 ةيلقصب ةبلاغإلا ةرامإ

 اهأ 1 1-11]

 .ةيقيرفإب ةيبلغألا ةلودلل ةعبات ةينس ةرامإ ةيلقصب ةبلاغألا ةرامإ تناك

 . دادغبب ةيسابعلا ةفالخلل ةيلاوملا

 (ه184) ةئامو نيناثو عبرأ ةنس ةيقيرفإب ةيبلغألا ةلودلا تسسأت دقو

 ةئام تمكح دق نوكتف (ه؟93) نيتئامو نيعستو تس ةنس ىلإ اهكلم مادو

 . اماع (١١؟) رشع ىنثاو

 نم مهددهي ناك ىذلا رطخلا ىلع ءاضقلا ىف ادهج اهتالو رخدي ملو

 ةماقإ ىف اعسو اورخدي ملو . ةهج نم ةعينملا اهنوصحو ةريزجلا كلت لقاعم

 . ىرخأ ةهج نم دالبلا كلت ىف ةنسلا لهأ بهذم ىلع مالسالا رشنو داهجلا

 ىذلا لوألا هاربا نب هللا ةدايز ثلاغلا ىلغألا ريمألا دهع ىفو

 نيتئامو نيرشعو ثالث ةنس ىلإ (ه01) نيتئامو ىدحإ ةنس نم مكح

 تفقوت نأ دعب )١(, ةيلقص حتف ىف ايدج اريكفت ةبلاغأللا ركف (مث0*)

 . (هامه) ةئامو نيثالثو سمخ ةنس رثإ ةريزجلا ىلع ةيمالسالا تالمحلا

 دئاقلا دي ىلع (ه+؟) نيثالثو نيتنثا ةنس تأدب دق تالمحلا كلت تناكو

 دهع ىف ماشلا ريمأ نايفس ىبأ نب ةيواعم لبق نم ثوعبملا جيدح نب ةيواعم
 .(1) نيعمجأ مهنع هللا ىضر دشارلا ةفيلخلا نافع نب نامثع

 ةيقيرفا ىف نتفلا عالدنا ببسب ناك ىذلا تالمحلا فقوت ءانثأو

 ادادعتسا نوصخلاو لقاعملا اونبف ةصرفلا نويجنرفلا ةيلقص لهأ لغتسا
 ٠ . ىمالسالا حتفلا ةمواقمل

 . ىرقلا مأ ةعماجي هاروتكد ةلاسر . 87.84ص ةيمالسالا ةيلقص ىف ةيملعلا ةايحلا (9)
 . "38ص قباسلا عجرملا (؟)
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 نيطنطسق ىلع ىرحبلا لوطسألا دئاق ىميف ةروث انركذ نأ قبس دقو

 .٠ ىضوفلا ىف تببست ىتلا . ةيلقص ةريزج ىلع ىطنزيبلا مورلا كلم لماع

 ةلودب هداجنتساو ىميف مازهناو امهلاعتقا ىلا رمألا ةياهن ىف تلآ ىلاو

 ىقيقحلا ىمالسالا حتفلا ةيادب ببس ناك كلذ نأو « ةيقيرفاب ةبلاغألا

 هللا ةدايز ريمألا نم ناك امف . ةصرفلا كلت نوملسملا لغتساو

 اشيج زهج نأ الإ . ىسابعلا ةفيلخلا نومأملا .لبق نم ةيقيرفا ىلاو « ىلغألا

 ربعف . ناوريقلا ىضاق تارفلا نب دسأ هيلع لمعتساو . رحبلا ىف هريسو
 اوتطوامو « ةريزجلاب رزام ءانيم ىلا سنوت دالبب ةسوس ءانيم نم نوملسملا

 مازهنا هبقعأ اديدش الاتتقا اولتتقاو مورلاب اومدطصا ىتح ةيلقص ضرأ

 ىمسملا مورلا دئاق برهو . مهباودو مهلاومأ نوملسملا منغو « نيكرشملا

 ةدع ىلع نوملسملا ىلوتساو « اهب لعقف ةيلاطيإ بونجب ةيرولق ىلإ ةطالب

 اوقرحأو ارحبو ارب ةسوقرس اورصاحو . تنجرجو « وانيم : اهنم نوصح

 الول . لستست تداك ىتح رهشأ ةرشع راصحلا مادو . اهيلع اوقيضو اهبكارم

 لح دق ناكو . ريثك عمج هيفو ةينيطنطسقلا نم مورلا لوطسأ لصو نأ

 مهنم ريثك هيف كله (ه١*) نيتئامو ةرشع ثالث ةنس ديدش ءابو نيملسملاب
 . نيعمجأ ىلاعت هللا مهمحر تارفلا نب دسأ مهريمأ كلهو

 ىلا مهب فرصناو . ىراوجلا ىبأ نب دمحم دئاقلا نيملسملا ىلع ىلوت مث
 ىلا مهنم ةفئاط راسو . نصحلا اوملستو مايأ ةثالث اهورصاحف وانيم ةنيدم

 ىلا اوراس مث . مهضعب هيف نكسو هوكلمو هلهأ اولتاقف تنجرج نصح
 مورلا مزهناف اديدش الاتتقا اولتتقاف ةينيطنطسقلا شيجب اوقتلاو ةنايرصق ةنيدم

 مزهناف اولتتقا مث ؛ اقيرطب نوعست مهنم رسأو ريتك قلخ مهنم لتقو
 مهنم قابلا لخدو . رمألا مهيلع دتشاو ريثك قلخ مهنم لتقو نوملسملا

 عمس املف ؛ بالكلاو باودلا اولكأ ىتح مهيلع راصحلا مادو وانيم. نصح

 ملو رزام ىلا اوراسو ةنيدملا اومده نيملسملا نم تنجرج ةنيدمب نم مهلاحب
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 عبرأ ةنس تلخد نأ ىلإ كلذك لاحلا مادو . مهناوخإ ةرصن ىلع اوردقي

 اددم ةيقيرفإ نم رخاآو سلدنألا نم لوطسأ لبقأو (ه4١1) نيتئامو ةرشع

 . مهنع هللا جرفو نيملسملا رراصح نع مورلا مزهناو ةريزجلا اولزنف مهل

 نامألا اهبحاص بلطف اهيلع اوقيضو اهورصاحف مرلب ةنيدم ىلإ اوراسو

 ةنس بجر ىف دلبلا نوملسملا لخدو . كلذ ىلإ بيجأف هلاملو هلهألو هسفنل

 بلغألا نب هللا دبع نب دمحم ةرمإ ىف كلذو (ه815) نيتئامو ةرشع تس

 نيتئامو ةرشع عبس ةنس ىف احلص مرلب ةنيدم تحتف ليقو . ةيلقص ىلع
 ةنس ىلإ (ه6١1) نيتئامو ةرشع سمخ ةئنس نم اهراصح ماد ليقو ء (ه800)

 ١ (ه١87) نيتئامو نيرشع
 معفل ةيلقص ىلع ةبلاغألا ةالو دهع ىف نيملسملا دوهج تلاوت اذكهو

 هللا ليبس ىف اداهج اهيلع تاراغلا تلصاوتو « ةعينملا لقاعملاو نوصحلا
 هتملكل ءالعإو

 اهنم نوصح ةدع تحتف ا نيتثئامو نيرشعو سمخ ةنس ىو

 بونجي ةيرولق ةنيدم تحتفو . ورمو . نولوقو . ونطالباو . طولبلا نصح
 . ةيلاطي |

 اراغ نيعبرأ نوملسملا منغ (ه١؟5) نيتئامو نيرشعو تس ةنس ىفو

 "7ناريغلا نصح ىمسيو

 .(7)ةريزجلا نم ىبرغلا ءزجلا ىلع ةرطيسلا كلذب متو

 , 89/9#؟4 برعلا باسنأ ةفرعم ىف برألا ةياهن : رظنأو . 188-١م5/ه لماكلا (9)
 ىف ةيملعلا ةايحلا ,« ؟04/4 ربربلاو برعلا خيرات ىف ربخلاو أدعبملا ناويدو ربعلا

 . 48ص ةيمالسالا ةيلقص

 . ؟ةا"/ه لماكلا )0

 . ه0مص ةيمالسالا ةيلقص ىف ةيملعلا ةايحلا . ١١ص فيلزافل مورلاو برعلا (9)
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 ىيسم ةنيدم نوملسملا ملتسا (م86؟8) نيتئامو نيرشعو نام ةنس ىفو

 نيب ىذلا قيضملا ىلع فرشت ةمهم ةيرحب ةدعاق ىهو . اهل راصح دعب

 متو ؛ قرشلا ةهج نم ةيلقص نيبو برغلا ةهج نم ةيلاطيإ بونجب ةيرولق

 . ناكسم ةنيدم حتف ةنسلا سفن ىف

 , ةونع ىنيتنل ةئنيدم تحتف (ه؟0؟) نيتئامو نيثالثو نيتنثا ةنس ىفو

 ..ا١/احلص سوغر ةنيدمو

 ةيناطق اهنم ندم ةدغ ىلع تاراغلا تلصاوتو تاوزغلا تلاوتو

 ىلع مهدوهج نوملسملا زكرو ؛ نيمربطو ةريثبو سوغرو سطونو ةسوقرسو

 ةداقلا تالواح تأدب ىتلاو . ةيلقصب كلملا راد ربتعت تناك ىتلا « ةنايرصق

 تالواحملا تعباتتو . (ه815) نيتئامو ةرشع عست ةنس ذنم اهحتفل ةبلاغألا

 دئاقلا دي ىلع (ه145) نيتئامو نيعبرأو تس ةنس اهحتفب هللا نم ىتح

 . رفظملا بوقعي نب لضفلا نب سابعلا

 .(؟) ةيلقص ىثلث ىلع ةرطيسلا مت كلذبو
 نب دمحأ نب مهاربا ريمألا مزع (ه184) نيتئامو نينامثو عست ةنس ىفو

 هسفنب ىلوتي نأ ىلع ةيسابعلا ةفالخلا لبق نم ةيقيرفإ ىلاو بلغألا نب دمحم

 كلمف « اعم جحلاو داهجلا ادصاق جرخف « ةيلقص نوصح نم ىقبام حتف

 شنمدو شقيم ىلإ ايارسلا ثعبو . ةونع نيمربط حتفو « اونيطرب ةنيدم

 ىلإ ةفئاط لسرأو . اهب اودجوام اومنغف . اهنع اولجأ دق اهلهأ اودجوف

 ىلإ ريمألا راسو . امهومدهو نينصحلا اوملتساف . جابلا ىلا ىرخأو ةطمر
 هب ًادتبا دق ناكو « مهبج ملف نامألا نوبلطي اهنم لسرلا هتءاجف ةنتسك

 . ةنسلا سفن نم ةدعقلا ىذ ىف هببسب تامف ضرملا

 . ةينسلا ةيبلغألا ةلودلا دي ىلع اهعيمج ةيلقص ةريزج حيتف مت كلذبو

 . ه١ ص ةيمالسالا ةيلقص ىف ةيملعلا ةايحلا (1)

 . 48-088 ص ةيمالسالا ةيلقص ىف ةيملعلا ةايحلا ء ؟80.1مو/ه لماكلا (؟)
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 نب هللا دبع سابعلا ىبأ نب هللا ةدايز رضم وبأ ةيقيرفإ ىلع ىلوت مث

 تاذللا ىلع فكعناف . ةيبلغألا ةلودلا ءارمُأ رخآ بلغألا نب ميهاربا

 دمحم نب دمحأ نب نيسحلا همساو « ىعيشلا هللا دبع وبأ ناكو . تاوهشلاو

 تدتشا دق . ةيديبعلا ةلودلا سيسأتل ةوعدلاب مئاقلا ٠ ىناعنصلا ايركز نب

 سمخ ةنس برغملا دالب ندم نم ريثك ىلع ءاليتسالا نم نكمو هتكوش
 ىبأ نب ميهاربا عم اشيج هللا ةدايز هيلإ ثعبف .:(ه8896) نيتئامو نيعستو

 ةيزهلا ربخ هللا ةدايزب لصتا املف . ىعيشلا هللا دبع وبأ همزهف بلغألا

 نيتئامو نيعستو تس ةنس رصم ىلا راسف « قرشملا دالب ىلا برهلا ىلع مزع

 هللا دبع وبأ ىلوتساو ؛ دحأ بلغألا ىنب نم برغملاب قبي ملو (ه895)

 . ةينسلا ةيبلغألا ةلودلا ةمصاع ةداقر ةنيدم ىلع ىعيشلا

 .(1) ةيقيرفإب ةيعيشلا ةيديبعلا ةلودلا ةيادب ىخيراتلا ثدحلا كلذ ناكو

 . ةؤءهال مص ةيمالسالا ةيلقص ىف ةيملعلا ةايحلا ء ”.ه/5 لماكلا (1)
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 ؛هناثلا ثحبملا
 ةيلقصب نييماتكلا ةرامإ

 اه" [-151]

 ةيضفارلا ةيعيشلا ةيديبعلا ةلودلل ةعبات ةيلقصب نييماتكلا ةرامإ تناك

 تهتناو (ه497+) نيتئامو نيعستو تس ةنس ةيقيرفاب تأدب ىلا ةيليعامسالا
 'حالص ىنسلا رفظملا”ذئاقلا دي ىلع (ه5507) ةئامسمخو نيتسو عبس ةنس رصف
 .(1) لاعت هللا همحر ىبويألا نيدلا

 ىلع اناتهبو اروز نيميطافلا مسال نولحتنملا نويديبعلا دمتعاو

 ةيلقص ىلإ مهنوثعبي ةاضقو خياشمو ةالو ةيقيرفاب نينطاقلا ةرباربلا نييماتكلا
 ىلع مهنودعاسيو ىليعامسالا ىعيشلا مهبهذم ىلع مهنولاوي اوناك ممن

 .(؟0

 ةنس ةيديبعلا ةلودلل ةفيلخ لوأ هللا ديبع دمحم ىبأ ىدهملا رمأ رهظو
 كلم ىلع ىوتحا ىتح ةيقيرفاب هكلم عسناو . (ه191/) نيتئامو نيعسنو عبس

 برغملاب ةساملجسب راردم ىنب كلمو « ىندألا برغملاب ةداقرب بلغألا ىبب
 . طسوألا برغملاب ترهاتب متسر ىنب كلمو ٠ ىصقألا

 ىبأ نب دمحأ نب نسحلا ةيلقص ىلع ىدهملا لمعتسا ةنسلا كلت ىفو

 ءوسل نوينسلا هيلع راث ىتح اليوط ثكحمي ملو . ىربربلا ىماتكلا ريزنخ

 كلذو . ىولبلا رمع نب ىلع دئاقلاب ىدهملا هلدبتساف ء هوسبحو مهيف هتريس

 .(؟)(مجوو) نيتئامو نيعستو عست ةنس

 هيلع اوجرخف هفسعتل ةريزجلا لهأ هب ضري مل ديدجلا دئاقلا اذه نكل

 . اينس ايبرع ناكو . (ه00) ةئامالث ةنس ىف بهرق نب دمحأ هناكم اونيعو

 ةيعيشلا ةيديبعلا ةلودلا ىلع جرخام ناعرس لالقتسالا ىلإ هتعزن ببسبو

 . 49/7 ربغ نم ربخ ىف ربعلا ء 174.37 /5 لماكلا (1)

 . ١5ص ةيمالسالا ةيلقص ىف ةيملعلا ةايحللا (؟)

 . 197/8 ,ة-ال/؟ نادلبلا مجعم , 4"1ىع»ع/< لماكلا ()
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 ء هل بطخو ردتقملا ىسابعلا ةفيلخلل هءالو نلعأو . ةيليعامسالا ةيضفارلا

 هدوقي ناك ىذلا ىدهملا لوطسأ ةاقالمل ةيقيرفإ لحاس ىلإ اشيج ريسو لب

 علخلا تلصوو . هدئاق لتقو ىدهملا لوطسأ مزهف . ريزنخ ىبأ نب نسحلا
 . ىسابعلا ةفيلخلا نم بهرق نبا ريمألا ىلا ةيولألاو دوسلا

 . بهرق نبا ةروث عمقل ىدهملا هلسرأ ىذلا ديدجلا دئاقلا نأ ريغ

 نم ةعامج عم ةيلقص ىلا لصو فيضلاب ريهشلا دمحأ نب ىسوم وهو

 نبا ىلع ضبقلا نم نكمتو . ةيديبعلا ةلودلل نيرصانملا ةماتك ةليبق خويش

 . هلوصو روف هلتقب رمأ ىذلا ىدهملا ىلا هلسرأو بهرق
 ىرارذلا لتق ىلإ دمعف ةيلقص لهأ نم دمحأ نب ىسوم مقتناو

 ةدوعلا ررق (ه99) ةئامالثو ةرشع ثالث ةنس ىفو . ءاسنلا ىسو خويشلاو

 )١(. ةييماتكلا نم ةعامج عم دشار نب ملاس فلختساو ةيقيرفإ ىلإ

 نم ىدهملا هلسرأ رخآ شيج عم اشيج ملاس ريس ةنسلا سفن ىفو
 اولصوو « ةريثك مئانغ اومنغو . ةجربأو ناريغ اوحتفف ةدربكنأ ىلإ ةيقيرفا
 ضرم نيملسملا باصأ ذئدنعو . اهلزانم اوبرخو اهورصاحف تنردأ ةنيدم ىلا

 . |وداعف ريبك ديدش

 هنبا هفلخو ىدهملا ىفوت (ه*9؟) ةئاثالثو نيرشعو نيتنثا ةنس ىفو
 .(؟) هللا رمأب مئاقلا

 ماس ىلع ةيلقص لهأ راث (ه6؟5) ةئائالثو نيرشعو سمخ ةنس ىفو

 رمأب مئاقلا نم بلط دق ناكو . مهتروث دامخإ نم نكمت هنكل ء دشار نبا
 .(*)دواد نب قاحسإ نب ليلخ ةدايقب هتدعاسمل اشيج هيلا لسرأف ددملا هللا

 نبا ىلع تنجرج لهأ جرخ (مععد) ةئائالثو نيرشعو تس ةئس ىفو

 . مهعم لتتقاو رهشأ ةيناق مهرصاحف قاحسإ

 )١( لماكلا رظناو . ١5ص ةيمالسالا ةيلقص ىف ةيملعلا ةايحللا ١45/5 .
 لماكلا (؟) 5/؟1١8.

 )©( 56ص ةيمالسالا ةيلقص ىف ةيملعلا ةايحلا .
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 كلمب نييلقصلا ضعب دجنتسا (ه*؟0) ةئامالثو نيرشعو عبس ةنس ىفو

 قاحسا نبا دجنتساو . ماعطلاو لاجرلاو بكارملاب مهدمأف ةينيطنطسقلا

 حتف نم نكمو رمألا هل رقتساف . ريبك شيجب هدمأف ىديبعلا هللا رمأب مئاقلاب
 . اونطالبا ةعلق ةرصاخ نمو . طولبلا ةعلقو روث ىبأ ةعلق

 ةئاقالثو نيرشعو عسن ةنس رخاوأ ىف هللا رمأب مئاقلا هاعدتسا مث

 ةنيفس ىف تنجرج لهأ هوجو هعم بحطصاو هدصقف « ةيقيرفا ىلا (ه+؟9)
 فلختسا دق ناكو « ءامدلل نيكافسلا نم دعي ناكو . اوقرغف اهقرخب رمأو

 نأ امك هوفعضتسا مرلب لهأ نأ الإ ىدزألا فاطع همساو هيئان ةيلقصب

 لهأ هيلع راث نأ ىلا رمألا لآو . ةيزجلا عفد نم اوعنتما مورلا نم اهناكس

 نم رطفلا ديع موي ىف كلذو ؛ ىربطلا لآ مهو مهنايعأ مهسأر ىلعو مرلب
 دجنتسا نأ الإ فاطع نم ناك امف . (م**ه) ةئامالثو نيثالثو سمخ ةنس

 نيثالثو عبرأ ةنس ىلوت ىذلا . هللا رمأب مئاقلا دلو . هللاب روصنملاب

 نب نسحلا دئاقلا ىلا ةيلقص ةرامإ دنسي نأ ررق ىذلاو (ه**4) ةئامالثو

 ةئاغالثو نيثالثو تس ةنس ىف كلذو ؛ ىلكلا نيسحلا ىبأ نب ىلع

 .(07(مممد)

 ةيمالسالا ةيلقص ىف ةيملعلا ةايحلا . ؟5.75هر//4 ربخلاو ًادعبملا ناويدو ربعلا (1)

 . 11016 ص
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 ثلاثلا ثحبملا
 ةيلقصب نييبلكلا ةرامإ

 اهعا غدا” 1)

 ىلكلا ىلع نب نسحلا دئاقلا نييعتب ةيلقصب نييبلكلا ةرامإ خيرات أدب
 نيعبرأو ثالث ةنس ىلإ اهناطلس دتماو (ه*) ةئامالثو نيثالثو تس ةنس

 . ةريزجلل ىجنرقلا ىدنامرونلا وزغلا ليبق ىأ ؛ (ه648) ةئامعبرأو
 . ناعتسملا هللاو .« ديدج- نم اهل مهتداعتسا و

 ةعاضقو .« ةينميلا ةعاضق ةليبق ىلإ ةيبلكلا ةمكاحلا ةرسألا عجرتو

 .(17 رداصملا ركذت امك « ةيناطحقلا نم ريمح نم ةليبق

 نييديبعلا ءافلخلا دنع ةريبك ةناكم اذ ىلكلا ىلع نب نسحلا ناكو

 . ةيقيرفا ىف ىجراخلا ديزي ىبأ ةروث ىلع ءاضقلا نم نكمت نأ دعب اميسال
 ىلع نب نسحلا رصاح اهسفن (ه**5) ةئامالثو نيثالثو تس ةنس ىفو

 . شطعلا ةدش نم كالهلا| ىلع اهلهأ فرشأ ىتح راصح دشأ ةجارج ىلكلا

 هيلإ اوفحز دق مهنأو ةينيطنطسقلا نم اددم اوٌؤاج نيذلا مورلا ربخ هلصوف

 ريغ نم اورفف مورلا ءاقل ىلإ راسو . مهنم هذخأام ىلع ةجارج لهأ حلاصف

 ىلإ هايارس ثبو ةناسق ةعلق ىلع ىلع نب نسحلا لزنو « ةراب ىلإ برح

 . مهنم هذخأ لام ىلع مهكاصف حلصلا هولأسف ارهش اهيلع ماقأو . ةيرولق

 ةجارج ىلا ىلع نب نسحلا راس (ه*40) ةئامالثو نيعبرأ ةنس ىفو
 اديدش الاتتقا اولعتقاف ةفرع موي. ىف مورلا هعمو سوغدرسلاب نوملسملا ىقتلاف

 مهيف لتتقلا اورثكأو ليللا ىلا مهفاتكأ نوملسملا بكرو مورلا مزهناف
 0 .(5] هباودو مهتحلسأو مهلاقثأ اومنغو

 ع ه١ 4/89 باسنألا بيذهت ىف بابللا . اهدعبامو ؛2868ص برعلا باستأ ةرهمج (9)

 ىف ةيملعلا ةايحلا , "+6:#ه8ص برعلا باسنأ ةفرعم ىف برألا ةياهن رظناو
 . "8ص ةيمالسالا ةيلقص

 . ”؟+/+ لماكلا (؟)



)( 

 ىلع نب نسحلا رصاح (ه١84) ةئامالثو نيعبرأو ىدحإ ةنس ىفو

 داعو « هنداهف . ةندهلا هنم بلطي مورلا كلم نيطنطسق هيلإ لسرأف ةجارج

 ىفوت نأ ىلا ةيلقصب نسحلا ىقبو . اريبك ادجسم اهب ىنبو وير ىلا نسحلا
 هللا نيدل زعملا ههعدتسا مث. ةنسلا كلت ىف ىديبعلا ةفيلخلا روصنملا

 دمحأ هنبا ةيلقص ىلع لعجو . برغملا دالب ىلا روصنملا فلخ ىذلا ىديبعلا
 . ىلكلا ىلع :نب نسحلا نبا

 نسحلا نب دمحأ رصاح (ه8ه١) ةئامئالثو نيسمخو ىدحإ ةنس ىفو

 فصنو رهشأ ةعبس راصحلا مادو . نيملسملا ىلع تدرق دق تناك ىتلا نيمربط
 مهلاومأو نيملسملل اقيقر اونوكي نأو مهئامد ىلع نامألا اوبلط ىتح رهش

 . نيملسملا نم رفن اهنكسو كلذ ىلإ اوبيجأف ائيف
 نسحلا نب دمحأ رصاح (ه*هه) ةئاقالثو نيسمخو سمخ ةنس ىفو

 لسرأو ؛ ميظع شيجب مهدمأف ةينيطنطسقلا كلمب مورلا دجنتساو ةطمر ىلكلا

 ىلا ةدايقلا دنسأو . دمحأ دلاو ىلع نب نسحلا عم اشيج ىديبعلا زعملا

 ةعقوب تفرع مورلاو نيملسملا نيب ةميظع ةكرعم تعقوو رامع نب نسملا
 فونصو ليخلاو حالسلا نم اومنغو نوملسملا اهيف رصتنا "زاجملا تاذ'

 ليوط راصح دعب ةونع اهوكلمف ةطمر ىلإ اوهجوت مث . فصويالام لاومألا
 0 اميظع ائيش اومنغو رهشأ ةينام ماد

 نأ ةطمرو نيمربطب نيملسملا ىلع بيلصلا لهأ ةروث دامخإ نع جتنو

 لهأ نأ ىتح . ىرخألا ولت ةدحاولا ملست ىرخألا ةرئاغلا ندملا تذخأ

 ىلكلا نسحلا نب دمحأ ريمألا عم ةنده اودقع ةيلاطيا بونجي ةيرولق

 ظ .(؟)ةيرجلا عفدب |ودهعنو

 . ١١-7 ص ةيمالسالا ةيلقص ىف ةيملعلا ةايحلا رظناو ء 353١/9 لماكلا (91)
 . 78ص ةيمالسالا ةيلقص ىف ةيملعلا ةايحلا . ١٠؛ص ةيمطافلا ةلودلا خيرات (؟)
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 نب ىلع ةرمإب نوملسملا لزن (ه855) ةئامالثو نيتسو سمخ ةنس ىفو

 ةنيدم |اورصاح مث . اهنم ودعلا برهف "ىنيسم ةنيدم ىلكلا ىلع نب نسحلا

 كلذكو . الام مهنم اوذخأو كلذ ىلإ اوبيجأف نامألا اهلهأ لأسف "ةنتسك'

 . اولج ةعلقب اولعف
 ةثاغإ ةعلق نوملسملا ملتسا (مم5) ةئامالثو نيتسو تس ةنس ىفو

 اهوقرحأو نوملسملا اهمدهف "تنراط' ةئنيدم نم مورلا برهو .اهيفام عيمجب

 0 .(1)هوذخأ لام ىلع "ةيلدرع' ةنيدم لهأ اوحلاصو

 ىبأ دهع ىف اميسال نييبلكلا ءارمألل ةيلقص ىف رمألا رقتسا كلذ دعبو
 سمخ ةنس ىلا رفعج هنبا دهع ىفو . دمحم نب هللا دبع نب فسوي حوتفلا

 قأيس امك ىلع هيخأ نيبو رفعج نيب فالخ بد ثيح (ه405) ةئامعبرأو

 . الؤ,المر/ال لماكلا ()
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 غبارلا ثحبملا

 نييبلكلا ءارمإلا نيب فالضلا ةياحب

 فسوي نب رفعج نيب فالخ اهيف بد ىتلا (ه408) ةنسلا سفن ىفو

 ىلع هيف لتقو . رفعج هيف بلغت لاتتقا امهنيب عقو ٠ ىلع هيخأ نيبو ىلكلا
 ىلا ىربريب لك رفعج ىفنو ؛ هشيج ىف اوناك نيذلا ديبعلاو ربربلا نم ريثكو

 ةيلقص لهأ نم مهلك هدنج لعجو « اولتقف ديبعلا رئاس لتقب رمأو . ةيقيرفا

 راث ىتح ريسي تقو الإ ضمي ملو . ءارمألاب اهلهأ عمطو ةريزجلاب ركسعلا لقف
 نم مهيلع ىلو هنأل (ه١٠4) ةئامعبرأو ةرشع ةنس هوعلخو دلبلا لهأ هيلع

 ؛ دلبلا خويشو مهداوقب فختساو . مهتالغ نم راشعألا ذخأو مهرداص

 لحكألاب فورعملا هنبا مهيلع لمعتسي نأ فسوي هيبأ نم اوبلط ذئدنعو

 . كلذ لعفف

 هعاطأو . داهجلا ماقأو . داهتجالاو مزحلاب هرمأ ذخأ لحكألا ىلو املو

 ناكف هلوح مهعمجف ةقرافألا ىلإ دعب اميف زاحنا مث . عالقلاب نم عيمج

 . ةيلقص لهأ كالمأ نم جارخلا ذخأيو مهكالمأ ىمح

 نب زعملاب نويلقصلا دجنتسا (ه490) ةئمعبرأو نيرشعو عبس ةنس ىفو

 هسأري شيب مهدمأف برغملاب ةيريزلا ةلودلا ةالو نم عبارلا ىلاولا سيداب

 نإ مث ؛ هلتقو لحكألا رصاح ىتح لصو نإام ىذلا هللا دبع هدلو

 . ةريزجلا نم مهوجرخأو زعملا ركسع اومزهف هولتاقو هيلع اوراث نييلقصلا
 ىلوتساو « مهلاوحأ تبرطضاف « لحكألا اخأ ماصمصلا انسح مهيلع اولوو

 اوجرخأو دالبلا نم ةيحانب دانجألا داوق نم دئاق لك درفناو « لذارألا

 > . ماصمصلا

 درفناو ء امهريغو شئبارطو رزامب دوكنم نب هللا دبع دئاقلا درفناف

 ءامهريغو تنجرجو ةنايرصقب ساوحلا نباب فورعملا ةمعن نب ىلع دئاقلا



)16( 

 بد مث « ساوحلا نبا تخأ جورتو ةيناطقو ةسوقرسب ةنمثلا نبا درفناو

 رمألا ةياهن ىف لآ لاتتقا امهنيب عقوو ساوحلا نبا هرهص نيبو هنيب فالخ

 , ةنمثلا نبا نم ناك امف ؛ هباحصأ ىف لتقلا اشفو ةنمثلا نبا مازهنا ىلإ

 نامرونلا كلمب دجنتسا نأ الإ . ءاركنلا هتميزه عرجتي نأ عطتسي مل ىذلا

 كلملا اذه ناكو . ةيلقص ةريزج كلم ىف هعمطأو . رجور همساو ىجنرفلا

 ةيفانيدنكسالا دالبلا نم هلصأو . ةيلاطيإ بونج . ةيرولقب وطيلم ىف يقي

 0 7١ةيلامشلا ابوروأ ىصاقأب

 : هيلقصل ىحنرملا ىدنامرونلا وزغلا

 نيملسملا ىف ةعجافلا تلصح (ه444) ةثامعبرأو نيعبرأو عبرأ ةنس ىفو 0
 طوقس ةيادب تناك ةمساحلا ةنسلا هذه نأ كلذو ؛ هسفن خيراتلا داعأو

 ىديأ نم طقست ةيلقص لعج ىذلا ببسلا سفنل نيملسملا ىديأ نم ةيلقص

 ةداقلا نيب عزانتلاو فالتخالا وهو (ه81؟) نيتئامو ةرشع ىتنثا ةنس مورلا

 اذه ةمدقم ىف انيأر دقو . مهتلم لهأ نم ءايلوألا ىلع ءادعألاب راصنتسالاو

 . لودلا نم ريثك طوقس ببس لازيالو ناك رمألا اذه نأ ثحبلا

 رجورب ةريزجلاب نيملسملا ةداق دحأ ةنمثلا نبا دجنتسا دقل العفو

 قبسام ىلع امهنيب ترج ىتلا برحلا ىف ساوحلا نبا هرهص همزه امل ىجنرفلا
 جنرفلا نم ريفغ عمج ىف راسو ةصرفلا هذه رجور كلملا لغتساو . هليصفت

 ىلإ اودصقو . مهقيرط ىف هب اورمام ىلع اولوتساف . مهعفادي نم اوقلي ملو

 ىلا عجرف .هومزهف مهلتاقف ساوحلا نبا مهيلا جرخف . اهورصاحف ةنايرصق
 عضاوملا نم ريثك ىلع اولوتساو ةريزجلا ىف اوراسو . هنع اولحرف . نصحلا

 .مظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوقالو لوحالو « نيملاصلاو ءاملعلا نم اهلهأ اهقرافو

 . م١-ال4ص ةيمالسالا ةيلقص ىف ةيملعلا ةايحلا رظناو .ء 168.160/8 لماكلا ()



 م

 ةلودلل عبارلا ىلاولا سيداب نب زعملا ىلا ةيلقص لهأ نم ةعامج راسو

 نام ةنس برغملاب مهتلود تطقس ضفاورلا نييديبعلا نأل - برغملاب ةيريزلا
 اوراسو « اريبك الوطسأ ثعبف . هب اودجنتساو (ه448) ةئامعبرأو نيعبرأو

 . ناعتسملا هللاو مهرثكأ قرغف رحبلا مهيلع جاهف . ةرصوق ةريزج ىلا
 ةريزجلا ىلا اشيج لسرأف ميغ هنبا هفلخ سيداب نب زعملا ةافو دعبو

 ةدعاسملا هل امدق دقو . ساوحلا نبا شيجل اددم ىلعو بويأ هيدلو ةدايقب

 تبشن مث ةصاخ ةفصب تنجرجو مرلب ىف امهمادقأ ادطوي نأ اعاطتساو

 لتقو نيفرطلا نيب برحلا ىلإ تدأ ساوحلا نبا نيبو نيوخألا نيب تافالخ
 ىلإ مهترج تنجرج لهأو زعملا نب مت ديبع نيب ةنتف تثدح مث ساوحلا نبا
 نم ةعامج مهبحصو ةيقيرفإ ىلإ ةدوعلا ناوخألا ررق ذئدنعو . لاعتقالا

 . (ه١451) ةئامعبرأو نيتسو ىدحإ ةنس كلذ ناكو . ةيلقص نايعأ

 ىلع دالبلا اوكلم نأ الإ مهنم ناكامف نييجنرفلل وجلا الخ كلذ دعبو

 امهرصاحف . تنجرجو ةنايرصق ريغ مهيديأ نيب تبثي ملو ,« ةدؤتو لهم

 مهدنع قبي ملو ةعيملا اولكأ ىتح . نيملسملا ىلع اوقيضو نيعللا ودعلا
 ةنايرصق تيقبو .« جنرفلا ىلا نصحلا اوملسف تنجرج لهأ امأف . هنولكأيام

 ميلستلا ىلإ اونعذأ مهيلع رمألا دعشا املف « نينس ثالث اهدعب ةدماص

 كلمو . (ه484) ةئامعبرأو نيناثو عبرأ ةنس هللا مهنعل جنرفلا اهملستف

 هللاو ةلماك ةنس نيعبرأ ىجنرفلا وزغلا ةدم تناكف « ةريزجلا عيمج رجور

 )١(. ناعتسملا

 نيتسو تس ةنس ىفوت ىلقصلا قحلا دبع دمحم ابأ هيقفلا مامالا نأ امبو

 ًادب ىذلا . ىجنرفلا وزغلا اذه رصاع دق نوكي هنإف , (ه4++) ةئامعبرأو

 ؟.9/١1؟ ادفلا ىبأ رصتخم , ”407/* ربغ نم ريخ ىف ربعلا : رظناو ء« ١٠68/8 لماكلا ()

 . م"-م0٠ص ةيمالسالا ةيلقص ىف ةيملعلا ةايحلا , "م0. مح0/96 برألا ةياهن



)( 

 دق نوكيو .اماع نيرشعو نينثا ةدمل , (ه444) ةئامعبرأو نيعبرأو عبرأ ةنس

 ىلإ ه*ع*+ ةنس نم اومكح نيذلا نييبلكلا ءارمألا دهع ىف هتايح مظعم ىضق

 . ه555 ةنس

 رصمو برغملاب ةيديبعلا ةلودلل نيلاوم اوناك نييبلكلا ءارمألا نأ امبو

 ه195 ةنس نم تدتما ىتلا مهمكح ةدم ىف مهلبق نم نويماتكلا ناك كلذكو

 ىعيشلا بهذملا نورصني مهلك كشلوأو ءالؤه ناكو . ه#»*< ةنس ىلإ

 نم انيأر . ةيديبعلا ةلودلا هب نيدت تناك ىذلا ىليعامسالا ىضفارلا

 ءارمألا ىديأ ىلع ناك ىذلا ىمالسالا حتفلا ةرتف ركذن نأ انيلع بجاولا

 ه؟١؟ ةنس نم ةيلقصب مهمكح ماد نيذلاو ةينسلا ةيبلغألا ةلودلل نيلاوملا

 لهأ بهذم رشنو داهجلاب الفاح ىنخيراتلا مهلجس ناك نيذلاو ه845 ةنس ىلإ

 . ةنسلا



 :ئناثلا لصفلا
 ةيمالسإلا ةيلقص ىف ةينيدلاو ةيملعلا ةلاحلا

 : زيثع / 0 ىلع 3 دب و

 نرقلا رخاوا ليبق ىلإ حتفلا نم ىلوألا هلح رملا
 ةايحلا ىلع ةيهقفلا ناوريقلا ةسردم ريثاتو ىرجهلا عبارلا
 . هيلعصب هيملعلا

 ىرحجهلا عبارلا نرغلا رخاوأ نسم ةيناثشلا ةلحرملا
 . ناوريقلا ةسردم نع ةيلقصلا ةيهقفلا ةسردملا لالقتساو



 (؟ع«)

 لوألا ثحبملا ']
 عبارلا ن نقلا رغأوأ ليبق ىلإ حتفلا نم لوألا ةلهرملا

 ةيهقفلا ناوريقلا كلل ر حم ريثأتو :ةرجهلا

 ةيلقصب ةيملعلا ةابحلا ىلع

 ةينسلا ةيبلغألا ةلودلل نيعباتلا ءارمألا دهع ىف ةيمالسالا ةيلقص تناك

 دالبلا كلعب كاذنا ادئاس ناك ىذلا ىنسلا ىكلاملا بهذملل عضخت « ةيقيرفإب

 ءارمألا دي ىلع ىليعامسالا ىضفارلا ىعيشلا بهذملا رهظ مث . ةيبرغملا

 تلح ىتلا ةيليعامسالا ةيضفارلا ةيديبعلا ةلودلل نيعباتلا نييبلكلاو نييماتكلا

 هب ىظح ىذلا راشتنالا كاذ رشتني مل هنكل ؛ ةينسلا ةيبلغألا ةلودلا لحم

 لهأ نم ةديدش ةضراعم دجو هنأ ذإ . ةنملاو دمحلا هللو ىنسلا بهذملا

 ةحلسم تاروث ىلا نايحألا ضعب ىف تلصو نأ ةجرد ىلإ نيينسلا ةيلقص

 لصفملا ىخيراتلا ضرعلا نم حضتي اذهو ؛ نييبلكلاو نييماتكلا ءارمألا دض

 . بابلا اذه نم لوألا لصفلا ىف قبس ىذلا ثادحألا كلتل

 كلت ىف تداس ىتلا ةينيدلاو ةيملعلا ةلاحلا عالم ضعب ركذن نآلاو

 نامرونلا ىديأ ىف ديدج نم اهطوقس ىلإ ىمالسالا حتفلا نم ةريزجلا

 . ناعتسملا هللاو . نييجنرفلا

 نب دسأ وه ةينسلا ةيبلغألا ةلودلا لبق نم ثعب ةيلقصل حتاف لوأ نإ

 ةعومجم هشيج ىف هعم بحطصا دق ناكو' ؛ ناوريقلا ىضاق ناك . تارفلا

 .(0) ىرمحلا هلاقام ىلع ”ءارعشلاو ءاهقفلاو دابعلاو ءاملعلا نم ةريبك

 مدقم ىضاقلا ةمالعلا مامالا" : تارفلا نب دسأ ةمجرت ىف ىهذلا لاق

 بلغ مث . نيثدحملا نم امهريغو بئذ ىبأ نباو اكلام عمس ... نيدهاجملا

 , ةرمإو ةساير ةيقيرفاب هل تلصحو ... ةفينح ىبأ لع بتكو ىأرلا لع هيلع

 . ١١ص ةيمالسالا ةيلقص ىف ةيملعلا ةايحللا ”55ص راطعملا ضورلا 0(



 (؟4)

 اعاجش الطب اسراف ملعلا ىف هعسوت عم ناكو .. هب اوهقفتو سانلا هنع ذخأو

 .(١)"امادقم

 كلام نم هعامسو ةنيدملا ىلإ دسأ ةلحر ركذ دعب ضايع ىضاقلا لاقو

 . نسحلا نب دمححو فسوي ىبأ نم هعامسو ةفوكلا ىلا هباهذ مث « ًاطوملا

 ىلع مدن ... هتومل قارعلا تجتراو كلام ىعن امل مث ..." - ةفينح ىبأ ىحاص

 دصقو . رصم مدقف . هبهذم ىلإ لاقتنالا ىلع هرمأ عمجو هملع نم هتافام

 اباتك نيتس هنع نود ىتح موي لك هلأسي ناكف , مساقلا نبا روهشملا هذيملت

 . نونحس مهنم ناوريقلا لهأ مث رصم لهأ هنع اهنودو . 'ةيدسألا" ىهو

 مساقلا نبا اهبذهف هيلع اهضرعي مساقلا نبا ىلإ ةيدسألاب نونحس لحترا مث
 اهبوبو اهبذهف رخآ ارظن اهيف نونحس رظن مث ؛ ةريثك ءايشأ اهيف كردتساو

 ليذو . هركذ راتخاام كلام باحصأ رابك فالخ نم اهيف قحلأو اهنودو

 اهطالتخا لصأ ىلع تيقبو « ةقرفم اهنم ابتك الإ . راثآلاو ثيدحلاب اهباوبأ
 بهذملا لصأ ىهو ؛ ةطلتخملاو ةنودملا نونحس بتك ىه هذهف . عامسلا ىف

 اهورصتخم رصتخا اهاياو « ةبراغملا دنع اهريغ ىلع اهتياور حجرملا ىكلاملا

 اهل ركذالف ةيدسألا تيسنو . مهتركاذمو مهترظانم اهبو . اهوحراش حرشو
 ]نا

 مري مل ةقث دسأ ناك : برعلا وبأ لاق : اضيأ ضايع ىضاقلا لاقو

 هبهذمو . ةفاك ناوريقلاب نييقارعلا ملعأ دسأ ناك : هريغ لاقو ... ةعدبب

 .(؟)"اهريغ فرعي.ال ةنسلا

 ةيلقص ىلا هعم تارفلا نب دسأ ريمألا مهبحطصا نيذلا ءاملعلا نمو

 نم ناكو (ه؟40) نيتئامو نيعبرأو عبس ةنس ىفوتملا مداق نب دمحم نب دمحأ

 لاق امك « ةريرزجلاب ةنسح راثا هل تناكو ىفنحلاو ىكلاملا بهذملا ظافح

 .(4) غابدلا

 . ؟88-؟؟6ه/١٠ ءالبنلا مالعأ ريس (9)
 . راصتخاب ؟؟5-؟ة؟/# كرادملا (؟)

 . راصتخاب ”.0*.#ءدر/#“ كرادملا («)

 . ١٠٠ص ةيمالسالا ةيلقص ىف ةيملعلا ةايحلا ء */11١ ناميالا ملاعم )ل
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 ةيلقص نع اثدحتم ىراصنألا ىفوصلا بلاط ىبأ نب دمحم خيشلا لاقو

 ةيهاضم ءالضفلاو ءابدألاو ءاملعلا ةريثك تناك نيملسملا ىديأ ىف تناك امل"

 .(10" سلدنألل

 وزغلا دعب ةيلقص نع اثدحتم 'باسنألا" هباتك ىف ىناعمسلا مامالا لاقو

 اهدق نيملسملا ءاملعلا نم ةريثك ةعامج اهنم جرخ" : ىدنامرونلا

 ٠ .ا57 انيدحو

  ملعت ىتلا بيتاتكلا ةرثكب ىمالسالا حتفلا دعب ةيلقص ترهتشا دقو

 ىتح معلا تاقلحب محدزت ىتلا دجاسملا ةرثكبو . ميركلا نآرقلا لافطألا

 . ىرخألا ةيمالسالا دالبلا ضعب سفانت تداك

 بتاكملاو . نوملعملا دلبلا ىلع بلاغلا" : اهنع لوقي لقوح نبا اذهف

 .(90"... ناكم لك ىف هب

 ةنيدملا لهأ ىلع بلاغلاو : مرلب ةنيدم نع ىومحلا توقاي لاقو

 .(4)" عم ةئامثالث مرلب ىف ناكف « نوملعملا
 ةطيحملا تاراحملاو ةصلاخلا ةنيدملاو مرلب ةنيدمب نإ : لقوح نبا لاقو

 دجسم ىتئام ىلع ديزيام اهدحو مرلب ةنيدم ىفو . دجسم ةئامالثو فين :. اهب

 نادلبلا نم دلبالو . ناكمب دجاسملا نم ددعلا اذه لغم ري مل هنأو

 .(0)"رابكلا

 نم ةبخن اهيف غبنو . ةيلقص ىف اهعاونأ ىتشب مولعلا ترشتنا دقلو
 نود انه ركذلاب اهصخن ىتلا ةيعرشلا مولعلا اميسال مولعلا عيمج ىف ءاملعلا

 انب لوؤيو مالكلا لوطيال ىكل اهريغو ةيبدألاو ةيوغللاك ىرخألا مولعلا
 . لمملا دارطتسالا ىلإ

 ةيمالسالا ةيلقص ىف ةيملعلا ةايحلا . ١١ص رحبلاو ربلا بئاجعو رهدلا ةبخن (9)

 . ١ا/ا/ ص

 . ١١ا/لص ةيمالسالا ةيلقص ىف ةيملعلا ةايحلا ء هةر" باسنألا (؟)

 . 5٠807٠7 ص ةيمالسالا ةيلقص ىف ةيملعلا ةايحلا . ٠116.15«ص ضرأللا ةروص (ه).(*)

 . 415/# نادلبلا مجعم (4)
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 : ءالجأ ءاملع اهيف غبن دقف . همولعو نآرقلا لاجم ىف امأف

 ءىرقملا ىلجبلا هبر دبع نب نمحرلا دبع نب نسحلا ىلع وبأ مهنم
 نب فسوي هرهص ىلع ةءارقلا ذخأ ناكو . (ه؟50) نيتئامو نيتس ةنس ىفوتملا

 .00) تغيغت
 , (م*م5) ةئامالثو نيناو تس ةنس ىفوتملا ناسارخ نب دمحم مهنمو

 ىبأ نعو نادمح نب دمحأ نب رفظملا نع رصم ىلا هتلحر ىف ةءارقلا ذخأ

 دجاسمب ءارقإلل ردصت هنإ مث ؛ هنع اهبتكو هتافلؤم هنم و ساحنلا رفعج

 0 ثدحو ةيلقص

 نرقلا نم لوألا فصنلا ىف ىفوتملا دم نب دمحأ سابعلا وبأ مهنمو

 نسحلا ىبأ نب دمحم ركب وبأ ةيلقص ىف هيدي ىلع جرخت ٠ ىرجهلا سماخلا

 وبأ هب جرخت ىذلاو نيروهشملا نم دعي ىذلا قورعلا تنب نباب فورعملا
 .("7 ىسدنألا راصحلا نباب فورعملا ممهاربا نب فلخ مساقلا

 ةنس ىوتملا نارمع نب ديعس نب فلخ نب ليعامسا رهاطلا وبأ مهنمو
 اهريغ ىفو تاءارقلا ىف ةريثك ابتك فلأ . (ه440) ةئامعبرأو نيسمخو سمخ

 اهنمو ؛ نفلا اذه ىف سانلا ةدمع ناك ىذلا "تاءارقلا ىف ناونعلا" : اهنم

 رصتخاو ؛ هرصتخا مث . ةعبسلا ءارقلا هيف ركذ تاءارقلا ىف وهو "ءافتكالا"

 ىف رخآ باتك هلو . ىسرافلا دمحأ نب نسح ىلع ىبأل "ةجحلا" باتك

 .15/تادلجم عست ىف عقي نآرقلا بارعا

 ؟"١ص ةيمالسالا ةيلقص ىف ةيملعلا ةايحلا « ”0٠«ص ريبزلا نبال ةلصلا ةلص (1)
 ء 99/١ ةاعولا ةيغب .« 57.577/ه ىزيرقملل ىفقملا رظناو ,« 15/* ةياهنلا ةياغ (؟)

 . ؟"١ص ةيمالسالا ةيلقص ىف ةيملعلا ةايحلا

 . 7/١ عبسلا تاءارقلا ىف عانقالا ء 4/١"1 ةياهنلا ةياغ (6)
 نايعألا تايفو . ١54/١ ةياهنلا ةياغ . 4١/١" ءارقلا ةفرعم . ٠66/١ ةلصلا («)

 . 155811" ع 1411/١ نونظلا فشك ,ع ع١
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 ىلقصلا ماحفلا نباب ريهشلا فلخ نب قيتع نب نمحرلا دبع مهنمو
 ناوريقلا ىلا لحر . ةيردنكسالاب (ه519) ةئامسمخو ةرشع عست ةنس ىفوتملا

 قاوللا دمح نب نمحرلا دبع مساقلا ىبأ ثدحملا هيقفلا خيشلا نم عمسو

 هخويش دحأ ىلع ًارقو رصم ىلإ لحر مث ؛ هسلجب رضحو . قرخلاب فورعملا
 ىلعو .« ىكلاملا طايخلا نباب فورعملا ليعامسا نب ميِهاربا وهو مهيلع دمتعملا

 ىف ةسائرلا هيلا تهتنا ىذلا سيفن نباب ريهشلا ىسلبارطالا ديعس نب دمحأ

 رهتشاو ءارقإلل ردصت مث ؛ امهريغ ىلع ًارق امك « دانسالا ولعو ءارقالا

 هيلع محازتي اذاتسأ ةمالع ءارقلا خيش راص ىتح برغملاو قرشملا ىف كلذب

 . تاءارقلا ىف

 هنع بتك ىذلا ىفلسلا رهاط وبأ هيدي ىلع ذملتت نم رهشأ نمو
 : باتك هنع ىور ىذلا ىدزألا نودعس نب ىبيو « تاءارقلا ديئاسأ

 اعساو اراشتنا باتكلا اذه رشتنا دقو .« تاءارقلا ىف "ديرملا ةيغبل ديرجتلا"

 نبا نأل صوصخلا هجو ىلع ةيردنكسالاو رصم ىف اميسال ةيمالسالا دالبلا ىف

 ةنس ىلا اهيف ىقبو (ه498) ةئامعبرأو نيثالثو نام ةنس اهيلا مدق ماحفلا

 .(١)اماع (55) نيتسو ةتس ةدم ىأ (ه504) ةئامسمخو عبرأ

 نوثدحم ءاملع ةيلقص ىف رهتشا دقف . همولعو ثيدحلا لاجم ىف امأو

 : نوريثك

 (مم) ةئامالثو نيتسو ثالث ةنس ىفوتملا ىرولقلا سابعلا وبأ مهنم

 هامسو هنئس ىف هنع ىور ىلاتسجسلا دواد ابأ نكل همسا ىف فلتخا دقو

 : رجح نبأ لاقو . كدبع همسا : هريغ لاقو . سايبعلا نب ورمع نب دمحم

 نسح . ؟7؟0/ه ةرهازلا موجنلا , "ال١/4 ةياهنلا ةياغ ء "م ١/ ءارقلا ةفرعم (9)
 « 4/9١"58601؟ ةأاورلا هابنا .« ١؟هال/4 ظافحلا ةركذت . 428.5 هرل١ ةرضاحملا

 . 56ص وتربمأ قيقحت ىفقلسلا رهاط ىبأل رفسلا مجعم . 45/4 بهذلا تارذش
 . ”15//810 ءالبنلا مالعأ ريس
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 نوكسو ةحوتعفملا ماللا ديدشتو فاقلا رسكب ىرولقلاو لاق . دمحأ همسا

 . ةرشع ةيدامللا نم . ةقث . ىرصبلا ىرفصعلا وه لاقو . ءار اهدعب واولا

 نم همالك ه.| . (ه85) نيتئاملا دعب ىأ نيتسو ثالث ةنس تام ( هتقبط ىأ)

 دمحأ مهرثكأ هامس : بيذهتلا بيذهت ىف لاق دق ناكو ؛(١) بيذهتلا بيرقت
 نيسمخو ثالث ةنس تام نميف مصاع ىبأ نبا هركذ . ةديبع نب ورمع نب

 .(؟7همالك ها . (م868) نيتئامو

 ىلا لحر قارولاب فورعملا ورمع نب سايعلا لضفلا وبأ مهنمو
 ىطسقرسلا تباث نب مساق هفلؤمل ثيدحلا بيرغ باتك ىورو سلدنألا
 لضفلا ىبأ نع هاورو . تباث هيبأ نع (ه*:*) ةئامالثو نيعنثا ةنس ىفوعملا

 .(؟)ةبطرقب ةعامجلا ىضاق رافصلا هللا دبع نب سنوي
 (ه409) ةئامعبرأو ثالث ةنس ىفوتملا ىنيوزقلا نسحلا نب ىلع مهنمو

 ىلمأو فلأف عجرو رفاس مث ةيلقص هدلب ىف ريثكلا عمس : رجح نبا هنع لاق

 . 4)"رابخألا خويش مالك نم رارسألا رورسأ باتك هلو

 ىلا لحر « ديزي نب هللا دبع نب نسحلا نب ىسوم نارمع وبأ مهنمو

 ا */ثدحو ثيدحلا اهب بلطو رصم

 اهئاهقف زربأ نم اضيأ وهو . ىضرفلا سابعلا ىبأ نب ركب وبأ مهنمو

 دمحم نب ىلع خيشلا ىلع ثيدحلا سردو ناوريقلا ىلا لحر . قأيس امك
 هنأل ءاخلا رسكب) "صخلملا" هباتك لخدأو , ىسباقلاب فورعملا ىرفاعملا

 روهشملا هيقفلا سنوي نبا ةيلقصب هيلع سردو « ةيلقص ىلا (أطوملل صيخلت

 . "46ص بيذهتلا بيرقت )0(

 . 7ص اهتيشاحو ىجرزخلل ةصالخلا رظناو ء ١/140:145؟ بيذهتلا بيذهت (؟)
 . ١5١ص ريخ نبا تسرهف . 4*.٠ص سمتلملا ةيغب ء« "0897ص سبتقملا ةوذج (#+)

 . ؟ه"/4 نازيملا نال (4)
 . ؟59 ص ةيمالسالا ةيلقص ىف ةيملعلا ةايحلا . هك9/#" باسنألا (ه)
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 .(1)روهشملا ثدحملا ىراطنمسلا قيتعو

 فورعملا ىميمتلا ىبي نب دواد نب ىلع نب قيتع ركب وبأ مهنمو

 نيتسو عبرأ ةنس ىفوتملا - ةيلقص ىف ةيرق راطنمس ىلا ةبسن - ىراطنمسلاب
 وزغ ةيادب ىتح هدلب ءاملع ىلع هقفلاو ثيدحلا سرد . (ه4+4) ةئامعبرأو

 قرشملا ىلا لحر مث . (ه444) ةئامعبرأو نيعبرأو عبرأ ةنس ةيلقصل نامرونلا

 ىجزألا مساقلا ىبأ نمو . ناهبصأب ىناهبصألا يعن ىبأ ظفاحلا نم عمسف

 بيترتلا ةياغ ىف ناسح فيلات هلو ؛ اضيأ امهريغ نم عمسو . دادغبب

 ةيلقصب معلا بالط هب دافأو . ًاطوملا ةساردب اريثك ىنعو « ناييبلاو

 .(؟)اهجراخو

 ىفوتملا ىلقصلا ىكم نب فلخ نب رمع ىوغللا هيقفلا ثدحملا مهنمو

 ةيلقص نم هجورخ دعب سنوت ءاضق ىلوت , (ه65:01) ةئامسمخو ىدحإ ةنس
 طلغ نع هيف ثدحت "ناسللا فيقثت" باتك فلو . ىدنامرونلا وزغلا رثإ

 00 كلذ ريغو . ثيدحلا لهأ

 دفو نأ دعب ىكلاملا بهذملاب ةيلقص ترثأت دقف . هقفلا لاجم ىف امأو

 توم رثإ . ةيقيرفإب ناوريقلا هيقف نونحس مامالا ةمالعلا خيشلا ةذمالت اهيلا

 (ه1١) نيتئامو ةرشع ثالث ةنس ىف تارفلا نب دسأ ريمألا ىضاقلا ةمالعلا

 . اهل رصاحب وهو ةسوقرسب

 ناسللا فيقثت ىف صخلملا ظفل رظناو ,. ؟59 ص ةيمالسالا ةيلقص ىف ةيملعلا ةايحلا )١(.

 فراع ىقتل طسوتملا رحبلا لودب اهتاقالعو ةيلقص « ؟0؟7:700ص ىكم نبال
 . 58ص رونلا ةرجش . 1879/ص ىرودلا

 برعلا ,« 55ص رقسلا مجعم . ؟54,56/ نادلبلا مجعم , 88ص رونلا ةرجش (؟)
 . 7٠١١ ص ةيلقص ىف

 ىف ةيملعلا ةايحلا : رظناو 519/4 ربخلاو ًادتبملا ناويدو ربعلا « 7١ 8/؟ ةاعولا ةيغب (0)
 . «٠١-5١5 ص ناسللا فيقثت . 58١578 ص ةيمالسالا ةيلقص
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 مامالا باحصأ نمو كلام مامالا باحصأ نم تارفلا نب دسأ ناكو

 ةنيدملاب كلام نم ًاطوملا عمس هنأ ذإ . كلام مامالا ةذمالت لجأ مساقلا نبا

 اباتك نيتس هنع نودو كلام توم دعب مساقلا نباب ىقتلاو رصم ىلا لحر مث

 مث رصم لهأ هنع اهنودو . ”ةيدسألاب ةامسملا ىهو « لاؤسلا قيرط نع

 بيبح نب ديعس نب مالسلا دبع همساو نونحس مهنم ناوريقلا لهأ

 .ىخونتلا

 رصمب مساقلا نبا ىلع ةيدسألا ضرع ديعس نب نونحس نأ انيأر دقو

 اهباوبأ ليذو كلام باحصأ رابك فالخ اهب قحلأو اهبوبو هعم اهبذهو
 ىهو ةطلتخملاو ةنودملا ىه هذه نونحس بتك تراصف « راثآلاو ثيدحلاب

 ءاملعلا اهلوادت دقو « ةبراغملا دنع كلام بهذم ىف ةحجارلا ةياورلا

 . اهيلع ةركاذملاو ةرظانملا تزكرتو حورشلاو تاراصتخالاب

 ىف اودهتجا نيذلا نونحس مامالا عابتأ نم ةيلقص ىلا بهذ نممو
 : ىكلاملا بهذملا رشن

 2 (هعام) نيتئامو نيعيس ةنس ىفوتملا ىلكلا نودمح نب هللا دبع

 )١(. ةيلقص ءاهقف لئاوأ نم ناكو

 نيتئامو نيعبرأو نامت ةنس ىفوتملا ىنايربقلا لهس نب هللا دبع مهنمو

 نيتثامو نيعستو عبس ةئنس ىفوعملا دمحم نب ةماعدو ,(17 (ه؟44)
 نيرشع ةئس ىفودملا ىقيرفالا ورمع نب نوميم نب دمحو ,(")(م90)
 ىفوتملا ةلاحك نباب فورعملا ناطقلا ملاس نب ناميلسو ,15/7(هم0٠) ةئامثالثو

 )١( ؟هص ةيلقص ىف برعلا .

 ةيملعلا ةايحلا « 16ص ىنشخلل ةيقيرفإ ءاملع تاقبط . ةهءة4/# كرادملا (0)

 . (2؟١81ص

 . 58ص ةيملعلا ةايحلا « 111/١ ىراذع نبال برغملا نايبلا (»)

 . 00/١14" ءالبتلا مالعأ ريس , ٠١/7 ربعلا , مالم/؟ جابيدلا (4)
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 . ةيلقصب كلام بهذم رهتشا هنعو (ه181) نيتئامو نيناُمو ىدحإ ةنس

 . ةيلقص ةريزج ءاضق بصنم اولوت مهلك ءالؤهو

 , اهب اورقتساو ةيلقص اولخدو ناوريقلاب اوناك نورخا ءاهقف كانهو

 : مهنم ركذن

 (ه*م19) ةئامالثو ةرشع عست ةنس ىفوتملا ىناسغلا فسوي نب نامقل

 ناكو . ةريزجلاب اهماقأ اماع رشع ةعبرأ ةدمل ةنودملا سردي ناك دقف « سنوتب

 نم افنص رشع ىبثاب املاع ناك امك . هيف ةحيرقلا نسح كلام بهذمل اظفاح

 .(1) رداصملا هتركذام ىلع « مولعلا

 مامالا نب دمحم باحصأ نم ىسيقلا دلاخ نب دمح نب دمحم مهنمو

 ىلغألا ميها ربا نب هللا ةدايز دهع ىف ةيلقص ءاضق ىلو « نونحس

 .(؟)اماع نيرشع هتيالو تمادو « (معوك- و

 ىعذاربلاب فورعملا ىدزألا مساقلا ىبأ نب فلخ ديعس وبأ مهنمو

 .« ىكلاملا بهذملا ظافح نم ناك . (ه460) ةئامعبرأو نيثالث ةنس ىفوتملا

 نيعبسو نيتنثا ةنس هفلأ ىذلا "ةنودملا راصتخا ىف بيذهتلا" باتكب رهتشاو
 هقاس هنأ الإ ىناوريقلا ديز ىبأ نبا ةقيرط هيف عبتا ىذلاو (ه»ا/؟) ةئامالثو

 لوع باتكلا اذه ىلعو . ديز ىبأ نبا هدازام فذحو ةنودملا قسن ىلع

 ءاملع ىتفأ دقو ةيلقصب اهفلأ ىرخأ بتك هلو ؛ سلدنألاو برغملاب سانلا

 . هلئاسم راهتشال هيف اوصخر مهنإف بيذهتلا ادعام هبتك حرطب ناوريقلا

 ناوريقلا ءاهقف ناك نيذلا نييديبعلا ناوريقلا نيطالسل هتبحص ببسب كلذو

 ىعذاربلا بتك نكل . ىليعامسالا ىعيشلا مهبهذم نمو مهنم نوؤربتي

 ةيقي رفإ ءاملع تاقبط رظناو :« 5 ”/؟ سوفنلا ضاير .ء 55ص ةيلقص ىف برعلا 0(

 . ؟8؟ص ةيملعلا ةايحلا . ١0/١ ص

 . . ؟8* ص ةيملعلا ةايللا , #»/٠١ ناميالا ملعم (؟)



 ( مع )

 اهلاونم ىلع فلأو تبذهو تحرش ثيح ةيلقصب اجاور هلك كلذ عم تدجو
 .(1)اهيلع قلعو

 ىتلا ىلوألا اهتلحرم ىف ةيمالسالا ةيلقص ىف ةيملعلا ةايحلا نع . اذه

 . ةيهقفلا ناوريقلا ةسردمب اهيف ترثأت ىتلاو معتفلا تلت

 . ةمي«5ال ص ةيلقص ىف برعلا . ؟ةهالى5ه5/ال كرادملا ع خه١)- +9 جابيدلا 0(



 ( "ع )

 'هذاثلا ثحبملا
 'هرجهلا عبارلا نرقلا رضاوأ نم : ةيناثلا ةلحرملا

 ناوريقلا ةسردم نع ةيلقحلا ةيهقفلا ةسردملا لالقتساو

 ةسردملا اهيف ترهظ ىتلا ةيناثلا ةلحرملا نع لكتن ثحبملا اذه ىف

 اهٌوانبأ اهدوقي ىتلاو . ناوريقلا. نع ةلقتسملا ةيلقصلا ةيلحملا ةيهقفلا

 ْ .(0) ىرجهلا عبارلا نرقلا رخاوأ ىف تأشن دقو « نويلقصلا

 ناوريقلا نع ةلقتسملا ةيلقصلا ةهيقفلا ةسردملا كلت سأر ىلع ناكو

 ىرئاصحلا نباك ةيلقص ءاهقف خويش زربأ نم نوربتعي ءالجأ نويلقص ءاملع

 جرخت مهيديأ ىلعو . ىعبرلا رابجلا دبع نب قيتعو سابعلا ىبأ نب ركب ىبأو
 سنوي نباو ىراطنتمسلاك مهدهع ىف ترهدزاو ةسردملا مكلت مهيف تلثك نم

 سماخلا نرقلا لئاوأ ىف اورهظ نويلقص ءاهقف مه ءالؤهو . قحلا دبعو
 اوكردأ نيذلا ةيلقص ءاهقف ورخأتم مهيديأ ىلع جرختو . هطساوأو ىرجهلا
 اهيف ىقب نم مهنمو ةريزجلا رداغ نم مهنمف . هدعبامو ىدنامرونلا وزغلا

 . ناعتسملا هللاو . ضضم ىلع

 مكلتل ىلوألا ةنبللا ىسسؤم اوناك نيذلا خويشلا نع ثيدحلاب ًادبنو
 . ىرئاصحلا نبا مهو . ةرصتخم ةمجرت مهنع ركذنف ةيهقفلا ةيلقصلا ةسردملا

 . ىعبرلا رابجلا دبع نب قيتعو . سابعلا ىبأ نب ركب وبأو
 نباب ريهشلا نمحرلا دبع نب دمحأ نسحلا وبأ وهف لوألا امأف

 دبع نب هللا دبع دمحم ىبأ مامالا ىلع هقفت . ىضاقلا ىلقصلا ىرئاصملا

 ؛ اريثك املع هنع ذخأو . ريغصلا كلامب بقلملا ىناوريقلا ديز ىبأ نب نمحرلا
 نباب ريهشلا بيصخلا نب ايركز نب دمحأ نب ىلع نسحلا ىبأ ىلع هقفت امك
 هقفلا ىف ةريثك تافنصم هلو ةدابعو لضف اذ ناك . ىسلبارط . نوركب

 . 68ص ةيلقص ىف برعلا (1)
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 نب دمحم هيقفلا ىلع اضيأ ىرئاصحلا نبا سردو ... كلذ ريغو ضئارفلاو

 . سنوي نبأ مهنم هيلع اوهقفتو سانلا هنع ذخأو . ىورقلا ديزي نب دمحأ

 /1١. ىضرفلا ىعبرلا رابجلا دبع نب قيتعو .« ىراطنمسلا قيتعو

 , اهسردمو ةيلقص هيقف ىلقصلا سابعلا ىبأ نب ركب وبأ وهف ىناثلا امأو
 .(5) سنوي نباو قحلا دبع هنع ذخأو . ىناوريقلا ديز ىبأ نبا نع ذخأ

 ىضرفلا ىلقصلا ىعبرلا رابجلا دبع نب قيتع ركب وبأ وهف ثلاثلا امأو
 هيلع هقفت . ضئارفلاو نآرقلا ىف بيدأ . لضاف هيقف . ىرئاصحلا نبا ذيملت
 ملع ىف امامإ ناك . مهريغو ةيلقص لهأ اهذخأ هنعو . ةنودملا ىف سانلا

 لخدأو ىسباقلا ىرفاعملا دمحم نب ىلع نسحلا ىبأ نع ثدح . ضئارفلا
 ذخأ . ةيلقص ىلا (ًاطوملل صيخلت هنأل ءاخلا رسكب) "صخلملاب' ىمسملا هباتك

 .[5 /ىراطنمسلاو سنوي نبا هنع

 مهو . ةرصتخم ةمجرت مهنع ركذنف خويشلا كئلوأ ذيمالت ىلإ قأن مث
 . قحلا دبعو . سنوي نباو « ىراطنمسلا

 ىراطنمسلا ىميمتلا دواد نب ىلع نب قيتع ركب وبأ وهف لوألا امأف
 نبا نيقباسلا هيخيش نع ذخأ , (ه454) ةئامعبرأو نيتسو عبرأ ةنس .ىفوعملا

 مث . ةيلقص نم امهو « ىعبرلا رابجلا دبع نب قيتع ركب ىبأو ىرئاصحلا

 فورعملا قرافلا دمحأ نب نيسحلا نب دمحم ركبأ نم عمسف قرشملا ىلا لحر

 ىبَأ نمو . قارعلاب ركب رايد نم نيقرافايمب روهشملا ىكلاملا ىدادغبلا نباب
 فيلآت هلو . ناهبصأب ىناهبصألا يعن ىبأ نمو . دادغبب ىجزألا مساقلا

 ةساردب اريثك ىنعو . نايبلاو بيترتلا ةياغ ىف هقفلاو ثيدحلا ىف ناسح

 .(4)اهجراخو ةيلقص لخاد معلا بالط هب دافأو « ًاطوملا

 . 98ص رونلا ةرجش . ؟ا/..؟<9ة/ا/ كرادملا ()

 . ؟الءرثال كرادملا (9)
 . ؟ا/./ال كرادملا (©)

 برعلا . 51ص رفسلا مجعم . ؟5476/ نادلبلا مجعم . 88ص رونلا ةرجش (4)
 . ٠١١ ص ةيلقص ىف
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 ىلقصلا ىميمتلا سنوي نب هللا دبع نب دمحم ركب وبأ وهف ىناثلا امأو
 ايضرف املاع امامإ اهيقف ناك . (ه4041) ةئامعبرأو نيسمخو ىدحإ ةنس ىفوتملا

 قيتعو . سابعلا ىبأ نب ركب ىبأو . ىرئاصحلا نبا نيقباسلا هخويش نع ذخأ

 ىلع نع ذخأف ناوريقلا ىلا لحر مث ؛ ةيلقصب كلذو ىعبرلا رابجلا دبع نبا

 ىبَأ نعو « ىسباقلا نسحلا ىبأ نعو « ىمخللاب ريهشلا ىعبرلا دمحم نبا
 اباتك فلأو . غئاصلا نباب فورعملا ىورهلا ديمحلا دبعو . ىسافلا نارمع

 تاهمألا نم اهريغ اهيلإ فاضأ - سنوي نبا عماجي فورعملا  ةنودملل اعماج

 نيتسو عست ةنس ىفوعملا زاوملا نبا باتكو . ىناوريقلا ديز ىبأ نبال رداونلاك
 هنإ ليق ىتح ةركاذملل معلا ةبلط دامتعا هيلع ناكو « (ه139) نيتئامو

 نم هنمضتامو هبحاص قوثوو هلئاسم :ةحصل ارظن 'بهذملا فحصم'

 اهيلع دمتعملا ىوتفلا بتك نم ربتعي ناك امك . بهذملا لخاد تاحيجرتلا

 نبال تامدقملاو ىجابلل ىقتنملاو « رداونلاو ةنودملاو ًاطوملا دعب بهذملا ىف

 هللا دبع وبأ خيشلا ىصقألا برغملا دالبب ةتبس هلخدأ نم لوأو . دجلا دشر

 ىميمتلا ىسيع نب دمحم هللا دبع وبأ ىضاقلا| هنم هخستناف باطخلا نب دمحم

 بتك نيب لصو ةزمه ربتعي وهو . باتكلا اذه ةيمهأ ىلع لدي هلك اذهو

 نبا نأ انملع اذإ هتيمهأ دادزتو . بهذملا ىف نيرخأتملا بتكو نيمدقتملا

 دبع ىضاقلل "طوسبملا باتك' : لثم ةدوقفم بتك نع هيف لقني ناك سنوي
 باتكو . (ه490) ةئامعبرأو نيرشعو نيتنثا ةنس ىفوتملا ىدادغبلا باهولا

 نيثالثو نام ةنس ىفوعملا ىسلدنألا ىملسلا بيبح نب كلملا دبعل "ةحضاولا"

 نيتس ةئس ىفوعملا سودبع نبال ةعومجملا باتكو , (ه0(888) نيتئامو
 .(1)(م950) نيتئامو

 ىمهسلا نوراه نب دمحم نب قحلا دبع دمحم وبأ وهو ثلاثلا امأو

 تس ةنئس ىفوتملا . هتقو ىف ةيكلاملا خيشو مامالاب بقلملا ىلقصلا ىشرقلا

 هللا ءاش نإ  ليصفتلاب هنع مالكلا قأيسو (ه455) ةئامعبرأو نيتسو

 رايعملا . ؟١٠/؟ ىماسلا ركفلا « ١١١ ص رونلا ةرجش , 7410740/؟ جابيدلا 0(

 . ١١؟/م كرادملا ه5
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 ةساردو ةيملعلاو ةيصخشلا هتايح ةساردب صاخلا ىناثلا بابلا ىف  ىىلاعت

 . ةنودملا لئاسمل قورفلاو تكنلا" : هباتك

 ىلع تجرخت ةعفد لوأ نوربتعي نيذلا ةثالثلا نويلقصلا ءاهقفلا ءالؤه

 اوكردأ ناوريقلا نع ةلقتسملا ةيلقصلا ةيهقفلا ةسردملاب نييلقص ءاهقف ىديبأ

 ةنس أدب ىجنرفلا وزغلا اذه نأل . هطساوأو هلئاوأ ىف ىدنامرونلا وزغلا

 ةئامعبرأو نيناّمو عبرأ ةنس ىلإ دتماو (هغ4:) ةئامعبرأو نيعبرأو عبرأ

 ١ . هللاب الإ ةوقالو لوحالو . ناعتسملا هللاو .« (ه484)

 مهدوهج اوسرك نيذلا  ةئثالثلا نييلقصلا ءاهقفلا ءالؤه ىديأ ىلعو

 نييلقصلا ءاهقفلا ورخأتم جرخت  ةيلقصلا ةيهقفلا ةسردملا حرص ءانب ماقإل

 . هدعبام اوشاعو ىدنامرونلا حتفلا مهكردأ نيذلا

 ىعالكلا نباو . جرفم نباو « راكحلا نباك ةيلقص ىف ىقب نم مهنمف
 .(1) ةلباقلا نباو

 نب ميركلا دبع ءاهبلا ىبَأو . ىسيقلا ءاذحلا ىبأك اهرداغ نم مهنمو
 ؟) يسوقرسلا مساقلا ىبأو « ءىرقملا دمح نب هللا دبع

 نأ وهو . ةياغلل امهم ارمأ ررقأ نأ . لصفلا اذه ةياهن ىف ىنتوفيالو
 دقو . ةيلقص ةريزج لهأ ىلع ابلاغ ناك ىذلا وه ىنسلا ىكلاملا بهذملا

 ءاهقف نم مهريغو نونحس مامالا باحصأ دوهج ضرع نم كلذ حضتا
 كلام بهذم رشن ىف اروكشم اثيثح ايعس اوعسو ةيلقص اولخد نمم ناوريقلا
 ةسردملا تسسأت نأ ىلإ . ةعدبلا عمقو ةنسلا رشن ىفو ىلاعت هللا همحر

 ةيلقص ءاهقف خويش ىديأ ىلع ناوريقلا نع ةلقتسملا ةيلقصلا ةيهقفلا

 ىبأ ىضرفلاو . سايعلا ىبأ نب ركب ىبَأ هيقفلاو . ىرئاصحلا نبا ىضاقلاك

 نيذلا ةيلقص ءاهقف اهنم جرخت نأ ىلإو ؛ ىعبرلا رابجلا دبع نب قيتع ركب

 . 98ص ةيلقص ىف برعلا (1)
 . ؟87.0؟١ص رفسلا مجعم رظناو , 48ص ةيلقص ىف برعلا (؟)
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 دبعو ىراطنمسلا قيتعو سنوي نباك دعب اميف ةسردملا مكلت اهيلع تلوع

 ٠ . مهريغو قحلا

 رشن لجأ نم تلذب ىتلا دوهجلا نأ انكردأ , هلك كلذ انملع اذإ

 ثيح حاجنلاب تللك دق ةعدبلا عمقو ةنسلا رشن بناج ىلإ ىكلاملا بهذملا

 ىلإ نومكاحتيو بهذملا اذه نودقتعي اوناك نيملسملا ةيلقص لهأ بلاغ نإ

 ىمالسالا حقفلا ةيادب نم تدتما ىتلا ةينمزلا ةرتفلا تطغ اهنأو ؛ هتاضق

 ءاوس اهمظعم ىف اهيلع تبلغو . جنرفالا ىديأ ىف اهطوقس نيح ىلا ةيلقصل
 ةيلاوملا ةرامالا دهع ىف وأ ةينسلا ةيبلغألا ةلودلل ةيلاوملا ةرامالا دهع ىف

 نوينسلا اهل ىدصت ىتلاو ةيليعامسالا ةيضفارلا ةيعيشلا ةيديبعلا ةلودلل

 . انركذ نأ قبس امك ةحلسملا ةمواقملاب

 ةلواحملا لك ةيديبعلا ةلودلل نيلاوملا ةالولا ءالؤه لواح نّئلو

 ىذلا ىليعامسالا ىضفارلا ىعيشلا بهذملا رشنل ةدهاجملا لك اودهاجو

 هذهو ةلواحملا هذه نإف . ةالولا ءالؤه هب نيديو ةلودلا هذه هب نيدن تناك

 ةمواقملا لضفب مث . ىلاعت هللا لضفب نيبملا نارسخلاب تءابو تباخ ةدهاجملا

 اننإ ىتح . مهدض مهعابتأو نوينسلا ةيكلاملا ءاهقف اهضاخ ىتلا ةلسابلا

 ةدع كانه نأ ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلل ىخيراتلا ضرعلا ءانثأ ىف انظحال

 تناكو « نييديبعلل نيلاوملا ةالولا ىلع ةيلقصب ةنسلا لهأ اهب ماق تاروث
 ةيلقص لهأ هلوح فتلا ىذلا بهرق نب دمحأ ىبسلا دئاقلا ةروث اهرهشأ

 ىسابعلا ةفيلخلل هتعاط نلعأو ىدهملا ةعاط نع هجورخ نلعأ ىذلاو

 . هل بطخو ردعقملا

 ةنس ىفوتملا روهشملا ىكلاملا اضايع ىضاقلا نأ هيلإ انبهذام دكٌؤي اممو

 زاجحلا ىلع بلغ كلام بهذم نإ" : لاق (ه6044) ةئامسمخو نيعبرأو عبرأ

 برغملاو ةيلقصو سلدنألاو . ةيقيرفإ دالب نم اهالاوامو رصمو ةرصبلاو

 .(1)"اذه انتقو ىلإ نادوسلا دالب ىلإ ىصقألا

 . 5هر/ك) كرادملا (1)



 ئئناثلا بابلا
 ئلقصلا قحلا دبع ةأيح ةسارد

 : لوصف ةئالث ىلع لمتشيو

 . ةيصخشلا قحلا دبع ةايح ةسارد : لوألا لصفلا

 . ةيملعلا قحلا دبع ةايح ةسارد : نناثلا لصفلا

 لئاسمل قورفلاو تكنلا" باتكب فيرعتلا : ثلاثلا لصفلا
 . هتساردو « "ةنودملا



 لوألا لصفلا
 ةيصخشلا قحلا دبع ةأيح ةسارد

 : ناثحبم هيفو

 . هتافوو هتدالو : ىناثلا ثحبملا
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 لوألا ثحبملا
 ةيسن , هبسلن « همشأ "ينك

 ابأ ىعدي هنأ فلؤملل تمجرت ىتلاو اهيلإ تعجر ىتلا رداصملا تقفتا

 )١(. ىلقصلا ىشرقلا ىمهسلا نوراه نب دمحم نب قحلا دبع دمحم

 نب ورمع نب مهس ىلإ ةبسن  ءاهلا نوكسو نيسلا حتفب - ىمهسلاو

 .5/بابللا ىف ريثألا نبا هركذ ؛ ىؤل نب بعك نب صيصم
 مسو هيلع هللا ىلص ىبلا عم ىقتلي وهف . شيرق ىلإ ةبسن ىشرقلاو

 نب كلام نب رهف نب بلاغ نب ىؤل نب بعك وهو . ىؤل نب بعك ىف
 ىف ةمادق نبا هلاقام ىلع شيرق مه ةنانك نب رضنلا ونبو . ةنانك نب رضنلا

 ' هيلع هللا ىلص هلوقب كلذل لدتساو :(؟)"نييشرقلا باسنأ ىف نييبتلا" هباتك

 باتك ىف ىريبزلا هللا دبع وبأ لاقو .(4)”ةنانك نم رضنلا ونب نحن" : ملسو
 رهف دلي مل نمو . شيرق كلام نب رهف مسا: اولاق دقو :5 شيرق بسن

 « 5١ص رونلا ةرجش . 45/9 جابيدلا . /4-ال1/ه كرادملا : ةمجرتلا ردلصم (1)

 2 "٠١5.494 ص ىبراحملا ةيطع نبا خويش سرهف باتك . 4١7/؟ ىماسلا ركفلا

 2 97/5.١/١177950778:191/154841849:14/7ص ضايع ىضاقلا خويش تسرهف ةينغلا

 شيرق بسن باتك ء 7070901/18 ءالبنلا مالعأ ريس .ء “#/١١5١0 ظافحلا ةركذت

 ء 415/* نادلبلا مجعم . 4١18909 ص نييشرقلا باسنأ ىف نييبتلا « 154:0 ص

 بيذهت ىف بابللا .« 848/7 هبتشملا ريرحتب هبتنملا ةرصبت « 44/8 نيفلؤملا مجعم

 2 ٠5/9" بتكلا راد سرهف .ء 016/١ نونظلا فشك . ؟؛هر" ءاهمل/* باسنألا

 . ؟8/* ىلكرزلل مالعألا

 . 168/9 باسنألا بيذهت ىف بابللا (؟)
 . "5ص نييشرقلا باسنأ ىف نييبتلا ()
 ظفلب سيق نب ثعشألا نع 7١78018 دمحأ دنسم ىف هيلع تفقو ىذلا ثيدحلا (4)

 هجام نبا هاورو . "انيبأ نم ىفتننالو انمأ وفقتال ةنانك نب رضنلا ونب نحن"
 هركذو حيحص هدانسإ »/١١8 ةجاجزلا حابصم ىف ىريصوبلا لاق (5119)ح
 . (3008)ح ريغصلا عماجلا حيحص ىف ىنايلألا

 . 1408 ص شيرق بسن باتك (ه)
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 . كلذ ىف ثيدحلا ةحصل ىدنع حجارلاوه لوألا لوقلاو . شيرق نم سيلف

 نيبتف . ىشرق وهف ةنانك نب رضنلا ىنب نم ردحنلا نم لكف لوقلا اذه ىلعو
 . ىشرق ىلقصلا قحلا دبع نأ اذهب

 ةريزج ىلا ةبسن  ةمجعملا فاقلاو ةلمهملا داصلا حتفب  ىلقصلاو

 : ىومحلا توقاي لاقو . بابللا بحاص هركذ « مورلا رج ىف( ') ةيلقص
 رجح نبا ىفتكاو .ةيلقص لهأ رثكأ هيلع لوألاو . تارسك ثالثب ليقو

 . ىناثلا لوقلا ركذب ىنالقسعلا

 رتم ٠٠١" دعب ىلع طسوتملا رحبلا ىف ةريبك ةيلاطيا ةريزج ىهو ءايليسيس لاقيو (91)
 ثرقلا فراعم ةرئاد . اعيرم ارتم وليك ؟ةا/“+ اهتحاسم ء ةيلاطيا بونج نم

 . "492ة86/١5 نيرشعلا
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 ؛هناثلا ثحبملا
 هتافوو 4 هتدالو

 تركذو « هتافول اهرثكأ تخرأ امنيب هتدالول ةمجرتلا رداصم خرؤت مل

 ةنس لبق دلو هنأب مزجلا نكميو . (ه455) ةئامعبرأو نيتسو تس ةنس ىف كلذ

 فلؤملا اهيف فنص ىتلا ىه ةنسلا هذه نأل , (ه418) ةئامعبرأو ةرشع ىناُم

 ةمدقم ىف فنصملا كلذب حرص امك "ةنودملا لئاسمل قورفلاو تكنلا" : هباتك

 فنص نيح هنأل (ه400) ةئامعبرأ ةنس لبق دلو هنإ لوقلا نكميو « هباتك

 اماع رشع ةيناث نم لقأ هرمع نوكي نأ نكميال '... قورفلاو تكنلا" : هباتك

 ىضاقلا نأل (ه*9.0) ةئائالثو نيعست ةنس لبق دلو هنإ لوقلا نكمي لب

 نسأ نأ دعب ةئامعبرأو نيسمخو عضب ةنس ىرخأ ةرم جح هنأ ركذ اضايع
 ليلدب , قوف امف اماع نيس غلب اذإ الإ ربكو نالف نسأ لاقيالو ؛(١) ريكو
 ىلص هللا لوسر رت مل اهنأ ةورع تربخأ اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح

 رجح نبا لاق .(19"... نسأ ىح طق ادعاق ليللا ةالص ىلصي ِلسو هيلع هللا

 ىلص هللا لوسر تيأرام' : ةصفح ثيدح ىفو : ىراخبلا حيحصل هحرش ىف

 هتوم لبق ناك اذإ ىتح اسلاج هتحبس ىف ىلصي سو هيلع هللا

 04009". ءاعب

 .ال؟/م كرادملا ()

 . 41/5 حص مث ادعاق ىلص اذإ (؟0)ب . ةالصلا ريصقت باتك . ىراخبلا حيحص (؟)
 . (078)ح نيرفاسملا ةالص باتك « سم حيحص )م

 . 088/9 ىرابلا حتف (4)



 :ئناثلا لصفلا
 ةيملعلا قحلا دبع ةابص ةسارد

 ع

 : ثحابم ةعبرا هيفو

 . هخوضش « هتالحر « ملعلل هبلط : لوألا ثحبملا

 . هوسلاج وأ هوقتلا نمو . هذيمالت : ىناثلا ثحبملا

 2, ةيعامتجالاو ةيملعلا هتناكم : ثلاثلا ثحبملا

 . هيلع ءاملعلا ءانث

 . هتافنصم : عبارلا ثحبملا



 (:؛)

 لوألا ثحبملا
 هضويشو « هتالحرو ؛ ملعلل هبلط

 ةيلقص هرصع ىف داس ىذلا كلام بهذم ىلع اقصلا قحلا دبع ًاشن

 هخويش نع معلا ذخأف « دالبلا نم كلذ ريغو ةيقيرفا لامشو سلدنألاو
 أ انيدل تبث دق مهرهشأ نم ادحاو ركذت , الوأ ةيلقص ةريزجي نييلقصلا
 : وهو «. هقفلا هنع ذخأ
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 دحأو . نيروهشملا اهيسردم دحأو ةيلقص هيقف سابعلا ىبأ نب ركب وبأ
 قبس دقو « ناوريقلا نع ةلقتسملا ةيلقصلا ةيهقفلا ةسردملا ىسسؤم

 ةلحرملا نع انثيدح دنع لوألا بابلا نم ىناثلا لصفلا ىف هيلع مالكلا

 . ةيمالسالا ةيلقصل ةينيدلاو ةيملعلا ةايحلا نم ةيناغلا

 . ناوريقلاب نييورقلا ءاهقف خويش نع ذخأف . ناوريقلا ىلا لحر مث

 : مهو « ةفئاط مهنم ركذن

 ةنس ىفوتملا ىنالوخلا هللا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحأ ركب وبأ
 .(1)(هعمم) ةئامعبرأو نيثالثو نيعنثا

 ىموجفغلا جاح ىبأ نب ىسيع نب ىسوم همساو ىسافلا نارمع وبأ

 ةئامعبرأو نيثالث ةنس ىفوت . ساف نم هلصأ « ىربربلا قانزلا
 .(؟)(ه40)

 ىتح برغملا ىف نيدلا ةسائرو ركذلا ازاح ناروهشملا ناهيقفلا ناذهو

 معأ نم اناك امهنأ ذإ , فرعي مسا برغملا ىف امهعم دحأل نكي
 .(*/] ههظفحأو سانلا

 . 7978.11لا//١ جابيدلا , ؟45-؟ةر/ال كرادملا

 . "968 ا//؟ جابيدلا , ؟ة5-؟؛#/ال كرادملا

 . /٠١ ص رونلا ةرجش . "880 ا//9 «, ا١ا/8.31/ا//١ جابيدلا
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 نمحرلا دبع نب هللا دبع سابعلا ىبأ نب نيسحلا هللا دبع وبأ
 باحصأ نم وهو . نيروهشملا ناوريقلا ءاهقف خويش دحأ ىبادجألا

 .(1] ىسباقلا نسحلا ىبأو ىناوريقلا ديز ىبأ نبا

 .(؟)اضيأ ناوريقلا ءاهقف خويش نم ىشرقلا ىكم هللا دبع وبأ

 املاع الضاف اليلج ناكو . ىسنوتلا نسح نب ٍميهاربإ قاحسإ وبأ

 .(؟/امامإ ظ

 نيتس ةنس ىفوتملا ىرويسلا ثراولا ديع نب قلاخلا دبع مساقلا وبأ
 خويش رخآو ةيقيرفإ ءاملع ةقاخ ناك . (ه4360) ةئامعبرأو

 .(4) ناوريقلا

 , نودلخ تنب نباب فورعملا ىدنكلا ٍيِهاربا نب معنملا دبع بيطلا وبأ
 هقفلاب قذحو . لوصألاب مع هل ناك « ناوريقلا ءاهقف ءالبن نم

 .(8) ظنلاو

 رداصملا ضعب نأ كلذ دكؤيو . لقألا ىلع تارم ثالث جح هنأ مث

 : ليصفتلاب كلذ نايب ىلياميفو ,(5) تارم جح هنأ تركذ

 ىهو « (ه418) ةئامعبرأو ةرشع نام ةنس ىف تناك « ىلوألا ةجحلا *

 .(9]"قورفلاو تكنلا" : لوألا هباتك اهيف فلأ ىلا ةئسلا

 : امهو . امهنع ذخأو . نيليلج نيمامإ اهيف ىقل دق ناكو

 . ماء ر/ا/ كرادملا

 . 1177/7 الا/م كرادملا

 . هةر“ جابيدلا 2 ؟؟-هم/مل كرادملا

 . 99/١ رونلا ةرجش . ؟١؟/؟ جاييدلا . 55.56/8 كرادملا

 . ١٠/ص رونلا ةرجش . ”ا/55//م كرادملا

 . 94/8 نيفلؤملا مجعم , 7097/18 ءالبنلا مالعأ ريس

 مأ ةعماجب ثوحبلا دهعمب طوطخم . ةنودملا ىلع بغارلا ةدئافو بلاطلا بيذهت

 ةيلقص ىف ةيملعلا ةايحلا رظناو ء (5) مقر ةقرو كلام هقف )١174( مقر ىرقلا

 . 59" ص ةيمالسالا
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 نب ىلع نب باهولا دبع دمحم وبأ ىضاقلا ةيكلاملا خيش ةمالعلا مامالا

 , ةجح ةقث ,. بهذملل اراظن ناك . بهذملا ةّأ دحأ . ىدادغبلا رصن

 نيرشعو نيتنثا ةئس رصمب تام « هرصع ديرفو « هلحو جيسن

 هنع ىورو «. قحلا دبع مهنم ةعامج هنع ىور ؛ (ه45؟) ةئامعبرأو

 هباتك ىف ضايع ىضاقلا كلذ ركذ « هتايورمو هفيناصتو هتسرهف

 | ظ | .(1) ةينغلا

 . ىورهلا رذ وبأ ,« ىكملا مرحلا خيش ةمالعلا دوجملا مامالا ظفاحلاو

 نباب تاره هدلبب فورعملا . دمحم نب دمحا نب هللا دبع همساو

 ىوارو « فيناصتلا بحاص ىكلاملا ىناسارخلا ىراصنألا كامسلا

 ىف ىهذلا لاق « ىنهيمشكلاو ىومحلاو . ىلمتسملا نع ىراخبلا حيحص

 .5٠/قحلا دبع مهنم ةعامج هنع ىور : ريسلا

 نإ ثيح . (ه440) ةئامعبرأو نيعبرأ ةنس تناك « ةيناثلا ةجحلا »

 نب هللا ديع دمحم ىبأ ةمجرت "ةينغلا" هباتك ىف ركذ ضايع ىضاقلا

 قحلا دبع هيقفلا ىقل : اهيف لاقو . هخويش دحأ ىميمتلا دمحأ

 .(*)(ه440) ةنس هتجح ىف ىلقصلا

 , حجارلا ىلع (ه460) ةئامعبرأو نيسمخ ةنس تناك « ةثلاثلا ةجحلا *

 عضب ةنس ىرخأ ةرم جح : عضوم ىف لاق ضايع ىضاقلا نإ ثيح

 هخويش دحأ ةمجرت ىف رخآ عضوم ىف لاقو ,(4) ةئامعبرأو نيسمخو
 ةنس ةميدق ةلحر هل : لوحكم نب نامثع نب دمحأ سابعلا وبأ وهو

 ع 48؟-4؟9/197 ءالبتلا مالعأ ريس . ؟5-؟/» جابيدلا ؟007-؟7./ا/ كرادملا

 . ؟؟9 ص ةينغلا

 . 007/197 ءالبنلا مالعأ ريس , 1م" لم؟/؟ جابيدلا , ؟مع-؟؟ةر/ال كرادملا

 . ١89 ص ةينغلا

 . الالهرك4 كرادملا
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 دبع مهنم سانأ نع ةياورو . (ه1١44) ةئامعبرأو نيسمخو ىدحإ

 .(5) نيسمخو ىدحإ ىف جح هنإ لاوكشب نبا لاقو ؛(١) ىلقصلا قحلا
 دبع لاق امك (ه450) ةئامعبرأو نيسمخ ةنس جح هنأ باوصلا نكل

 ةمدقم ىف كلذب حرص « هريغ نم هسفنب فرعأ وهو ىلقصلا قحلا

 .(")ىيوجلا ىلاعملا ىبأ نيمرحلا ماما ىلإ اههجو ىتلا هتلئسأ

 :مهنم , مهنع ْلخَأو ءالجأ اخويش ةكمب اهيف ىقل ىتلا ىه ةنسلا هذهو

 نب كلملا دبع نيدلا ءايض ىروباسينلا ىنيوجلا ىلاعملا وبأ نيمرحلا مامإ
 ؛ مكتمل ملعلا . ةيعفاشلا خيش « ريبكلا مامإلا . فسوي نب هللا دبع

 ةروهشم ةفلؤم ىهو « ىلاعملا وبأ اهنع هباجأ لئاسم نع هلأسو هثحابف

 ىنس ربك الول لوقيو هلضفب فرتعي قحلا دبع ناكو . سانلا ىديأ نيب

 .(4 هلضفب فرتعيو هلجيي ىلاعملا وبأ ناكو . هلزنم ةبتع تقرافام

 . ١١٠ص ةينغلا

 ةلصلا ١/4/ .

 نمض طوطخم ىنيوجلا ىلاعملا ىبأ نيمرحلا مامإل اهتبوجأو قحلا دبع خيشلا لئاسم
 رايعملا رظناو . ةيرصملا بتكلا رادب (17) ةقرو كلام هقف ش ١ مقر ةعومجم

 ” فض

 . 58/١8 ءالبنلا مالعأ ريس « ا/ل؟/م/ كرادملا
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  هناثلا ثحبملا

 هوسلاج وأ هب |وقتلا نمو ٠ هذيمأإت

 ةدع هل جرخ : ةرم لاقو « ةئأ هب جرخت : ريسلا ىف ىهذلا لاق

 ْ .(7١ذيمالت

 ءامسأ لوألا بابلا نم ىناثلا لصفلا ةياهن ىف انركذ نأ قبس دقو

 مهخويش ىديأ ىلع اوجرخت نيذلا نيرخأقملا نييلقصلا ءاهقفلا نم ةفئاط
 ىلقصلا قحلا دبعو . ىراطنمسلا قيتعو . سنوي نبا مهو ةئالثلا نييلقصلا
 : مهو . ذيمالتلا ءالؤه ركذ ةداعإب سأبالو

 .(5] رونلا دبع نب رمع صفح وبأ همساو . راكحلا نبا (1)
 .(؟) رامع نب ىسوم نب دمحم هللا دبع وبأ همساو ,. ىعالكلا نبا (؟)

 .(4) ةلباقلا نبا (0)
 . جرفم نبا (4)

 . ىسيقلا ءاذحلا وبأ

 . ءىرقملا دمحم نب هللا دبع نب ميركلا دبع ءاهبلا وبأ (5)

 .19/ ىسوقرسلا مساقلا وبأ

 دي ىلع اضيأ اوجرخت نيذلا ءاهقفلا قاب نم ةفئاط انه ركذن نحناهو
 : مهو . ىلقصلا قحلا دبع

 .(5) لا وكشب نبا هلاق « ةيلقصب هنع ذخأ ىلقصلا هيقفلا تباث (8)

 . 00/1١8" ءالبنلا مالعأ ريس (1)
 . هرم كرادملا (؟0)

 . ١هؤر/م كرادملا (©)
 .اا١/م كرادملا («)

 . 98ص ةيلقص ىف برعلا (5)
 . ١/١ ةلصلا (5)
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 طانحلا نباب فورعملا ىورقلا ىفدصلا دمحم نب رداقلا دبع دمحم وبأ

 .(١)ىناوربقلا

 نيتنثا وأ ىدحإ ةنس ىفوتملا ىناوريقلا ىدسألا ةمعن نب دمحم ركب وبأ

 .(؟)(هعمك) وأ (ه481) ةئامعبرأو نينامو

 نباب فورعملا ءىرقملا ديعس نب فلخ نب ميهاربا نب فلخ مساقلا وبأ

 ةرشع ىتنثا وأ ىدحإ ةنس ىفوتملا ء. اضيأ ساحنلا نبابو راصحلا

 ىناثلاب لاقو . لاوكشب نبا لوألاب لاق (هم1؟) وأ (هه١1) ةئامسمخو

 .(9) ةيلقصب قحلا دبع سلاج ؛ ضايع ىضاقلا

 فورعملا نمحرلا دبع نب ىسيع نب دمحم نب نمحرلا دبع ديز وبأ
 نيعبسو ثالث ةنس ىفوتملا . ةلطيلط ىضاق . ىطرقلا ءاشحلا نباب

 .(5) لاوكشب نبا لاق امك هنع اوور نمم وهو . (ه40/*) ةئامعبرأو

 ىفوتملا . ىليبشالا ىوحنلا ىديبزلا ىرطق نب رمع نب دمحم ركب وبأ
 ىلا هتلحر ىف قحلا دبع ىقل ؛ (همع) ةئامسمخو ىدحإ ةنس

 .(0) قرشملا

 .(5) ىرفاعملا نب نمحرلا دبع
 ىفوتملا ٠, ىطرقلا ايندلا ىبأ نب نامثع نب ىبي نب ناميلس نسمحلا وبأ
 جملا ةلحر ىف قحلا دبع ىقل . (ه408) ةئامعبرأو نيعبسو نا ةئنس

 .١"/اريثك هنع ذخأو . رصمو ةكمب هبحصو

 . "599 /“* ةلصلا

 ةلصلا */"٠« .

 . 9" ص ةيطع نبا خويش سرهف « ١497 ص ةينغلا . ١174/١ ةلصلا

 ةلصلا ”'/ ٠١:10" .

 2 ١٠ص ةيلقص ىف برعلا « (508) مقر رابألا نبال ةلصلا ةلمكت . 059//؟ ةلصلا

 . ل"ص ةينغلا

 . ١٠ص ةيلقص ىف برعلا « )١١48( مقر ةلصلا ةلمكت
 ةلصلا ١/5٠60 .
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 ىفوتمل ,. ىطسقرسلا ىمهفلا نوراه نب ثراح نب ناميلس عيبرلا وبأ
 وأ (ه١48) ةئامعبرأو نينامثو نيتنثا وأ ىدحإ ةنس ةيردنكسالاب

 01مل ةلحر ىف هيقل « (ه489)

 .(؟]هفيلاوت هنع ذخأو جحلا ىف هيقل . قرويملا هللا دبع وبأ
 ةئامسمخو نيتنثا ةنس ىفوتملا لوحكم نب نامثع نب دمحأ سابعلا وبأ

 ىضاقلا لوألاب لاق . (ه8١5) ةئامسمخو ةرشع ثالث وأ (ه5:9)

 لاقو . قحلا دبع نع ىور هنأ اركذو ىبراحملا ةيطع نباو ضايع
 ةيطع نبا داز . قحلا دبع نع هتياور ركذي ملو لاوكشب نبا ىناثلاب

 ةدئافو بلاطلا بيذهت : هباتكب قحلا دبع نع سابعلا وبأ ىنربخأ
 .15/بغارلا

 نم « ريفاصعلا ىبأ نباب ريهشلا ىجرزخلا رمع نب دمحم هللا دبع وبأ
 ىف قحلا دبع ىقل (هم04) ةئامسمخو عبرأ ةنس ىفوت 2 نايج لهأ

 بتك : ىبراحملا ةيطع نبا لاقو . لاوكشب نبا هلاق قرشملا ىلا هتلحر

 ىفو هتياور عيمج ريفاصعلا ىبأ نبا ىل زاجأو قحلا دبع نع كانه

 .(4) قملا دبع فيلاوت اهتلمج
 . ىطسقرسلا ىمهفلا نوراه نب ديعس نب نمحرلا دبع فرطملا وبأ
 « قحلا دبع هزاجأ « (مه5؟) ةئامسمخو نيرشعو نيتنثا ةنس ىفوتملا

 هثدح امك . هفيناصتو قحلا دبع تسرهفب ضايع ىضاقلا ثدحو

 نع قحلا دبع نع هتاياورو هفيناصتو باهولا دبع ىضاقلا تسرهفب

 .(8) باهولا دبع ىضاقلا

 ةلصلا ١/ "5٠١ .

 . ١١١ص ةيلقص ىف برعلا . (448) مقر ةلصلا ةلمكت

 . 5/١/ ةلصلا « 99ص ةيطع نبا خويش سرهف ء ٠١١ ص ةينغلا

 . ٠١6 ص ةيطع نبا خ ويش سرهف
 . "ها//١ ةلصلا , 77597786158 ص ةينغلا
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 ٠ قاوللا نوجمس نب مهاربا نب كلملا دبع نب ناورم كلملا دبع وبأ (؟0)

 قحلا دبع سلاج (ه١44) ةئامعبرأو نيعستو ىدحإ ةنس ىفوتملا

 ىوغللا ثدحملا هيقفلا ىلقصلا ىكم نب فلخ نب رمع صفح وبأ (؟؟)

 دمحم وبأ خيشلا انل لاق' : هلوق نم هذيملت هنأ انطبنتسا . ىوحنلا

 00". هللا هديأ قحلا دبع

 .(*) لا وقألا حصأ ىلع (هم.1) ةئامسمخو ىدحإ ةنس ىفوت

 نيعبسو عبس ةنس ىفوتملا ىومألا قزر نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ (؟*)

 .(4] هفلأامو هاورام هل زاجأ , (ه6ا090) ةئامعبرأو

 . 9١ص ةينغلا (9)

 . ؟؟ا/.0١؟ ص ىلقصلا ىكم نبال ناسللا فيقثت (؟)

 . "؟9/؟ هاورلا هابنإ 69

 . 5١ص رونلا ةرجش . ١174/١ جابيدلا (4)



 (ه؟)

 ثلاثلا ثحبملا
 ةيعامتجإلاو ةيملعلا هتناكم

 هيلع ءاملعلا ءانثو

 ىف هلعجت فاصوأب هوفصوو ىلقصلا قحلا دبع ىلع ءاملعلا ىنثأ دقل

 نولحتي نيذلا نيقتملا نيللاصلا نيلماعلا ءاملعلا نيب نم ةقومرم ةلزنم
 .« سفنلا نم فاصنإلاو قحلل ناعذإلاو ريخلا بحو راقولاو نسحلا تمسلاب

 ملاع ٠ تيصلا ديعب . مدقتم لع لكب . روهشم مامإ هنأب اضيأ هوفصو امك

 . اهب ةيكلاملا خيشو « اهيتفمو ةيلقص

 ةيملعلا هتناكم نع اوثدحت نيذلا ءاملعلا لاوقأ ضعب ركذأ انأاهو

 . نسحلا ءانثلا هيلع اونثأو ةيعامتجالاو

 ديعب . امدقم . انيد . احلاص . امهف . اهيقف ناك : ضايع ىضاقلا لاق

 . فيلأتلا حيلم « ريخلا ريهش . تيصلا

 لكب . روهشم مامإ : هنع لاق هنأ ملكتملا رامع نبا نع ضايع لقنو

 . عورفلاو لوصألا سردم « مدقتم لع

 لهأ ردق هيف . نيقتملا نيحلاصلا نم ناك : هلوق نودعس نبا نع لقتو
 ىضاقلا مالك . ه.ا . فاصنالا ريثك . قحلل مهناعذإو . مهتنيكسو « ملعلا

 .(؟) هنفنملا ملاعلا راظنلا ظفاحلا هيقفلا مامالا : فولخم لاقو

 .(9) ةيكلاملا خيش مامالا وه : ريسلا ىف ىهذلا لاقو

 . /ل"ىبكر/مل كرادملا ()

 . 5١ص رونلا ةرجش (؟)

 . "01/18 ءالبنلا مالعأ ريس (0)



 ( ه* )

 .(1)اهيعفمو ةيلقص ملاع : ةركذتلا ف لاقو

 .(5]دحوألا ليلجلا خيشلاب ىنيوجلا ىلاعملا وبأ نيمرحلا مامإ هفصوو

 . 2.“ ظافحلا ةركذت (1)

 نمض طوطخم ىنيوجلا ىلاعملا ىبأ نيمرحلا مامإل اهتبوجأو قحلا دبع خيشلا لئاسم (؟)
 ىف ةلوقنم ىهو ةيرصملا بتكلا رادب (17*) ةقرو كلام هقف ش ١١ مقر ةعومجم

 رايعملا 1/1١"” .



 (ه6)

 عبارلا ثحبملا
 كل

 لاقو )١(. ضايع ىضاقلا لاق امك فيلأتلا حيلم ىلقصلا قحلا دبع ناك

 .(؟5) فينصتلا نسحو ءاكذلاب فوصوم وهو : ريسلا ىف ىهذلا ظفاحلا هنع

 : ىتآلاك ىهو . ةمجرتلا رداصم اهتركذ بتكلا نم ةفئاط فنص دقو

 ظ . ةنودملا لئاسمل قورفلاو تكنلا" باتك )١(

 هنأب باتكلا اذه ةمدقم ىف هسفن فلؤملا حرص دقو . فلأام لوأ وهو

 دنع لضفم ديفم هنأب فصوو . (ه418) ةئامعبرأو ةرشع نام ةنس هفلأ

 . ةبلطلا قاذح نم نيئشانلا

 ةدئافو بلاطلا بيذهت" : ب ىمسملا ةنودملا حرش ىف ريبكلا هباتكو (؟)
 "ةنودملا ىلع بغارلا

 نيب دقو .(5)"قورفلاو تكنلا" باتك ىلع هكردتساام ىلع هيف هبن

 اذه :  هتمدقم ىف الئاق . ةيمهألاو مجحلا ىف ريبكلا باتكلا اذهل هفيلأت ببس

 لمتشي امم ةطلتخملاو ةنودملا لئاسم نم ريثك ىلع مالكلا هيف تدصق باتك

 نيب قيرفتو . ةصقان ةلأسم ماتو « لكشم ريسفتو . لمجب حرش ىلع هعيمج
 . ةهبتشم لئاسم

 مو : قورفلاو تكنلا" باتك ىلع اكردمسم ةمدقملا سفن ىف لاقو

 ناُمث ةنس ىف هتعمج دق تنك ىذلا .. "قورفلاو تكنلا" باتك نم ركذأ

 . اهيف بقعتلا هجو تنيبو « اهتبقعت ءايشأ الإ . (ه418) ةئامعبرأو ةرشع

 . رثكأ نايبو حاضيإ ىلإ جاتحيامو

 . ا/ل؟/م كرادملا (6)

 . "05/18 ءالبنلا مالعأ ريس (؟)
 ىبرعلا بدألا خيرات ء 5١ص رونلا ةرجش . 55/؟ جابيدلا , 70/م كرادملا ()

 . 866ص ميدقلا مقرلا سافب نييورقلا ةبتكم . 58/7 ناملكوربل



 هه )

 لئاسملا ضرع ةقيرط نيبو اهيلع دمتعا ىتلا بتكلا نع اهيف ثدحتو

 : لاقف , كلذ ريغو ةدراولا تاضارتعالا ركذو ةلدألا درس عم ةيفالخلا

 نب هللا دبع خيشلا رداون ىلع تامدقملاو تادايزلا نم ريثك ىف تدمتعاو'

 فيلاوت نم ةروهشم بتك ىلعو .« هرصتخم ىلعو . هللا همحر ديز ىبأ

 ىخويش نع اهتظفح ءايشأ كلذ ىلإ تفضأو . نيرخأتملاو نيمدقتملا انئاملع

 تادايزلا نم رثكأ ملو .. عضاوم نم اهتعمج قيلاعتو . سيردتلا سلاجم ىف
 نم ججح ا تركذ امك « هنم ةدافتسالاو هيف رظنلا بلاطلا ىلع قشيال ىكل ل ل

 1 .(5) هتافلؤم رخآ نم اذه بيذهتلا باتكو )١(. تاضارتعالاو فالخلا لئاسم

 : رصتخملا اذه ىمسيو ىعذاربلا رصتخم ىلع هيف كردتسا ءزجو (©)

 . "ةنودملا راصتخا ىف بيذهتلا"

 ىتلا ةيعرشلا مولعلا ثحبم ىف ىعذاربلا ةمجرت ىف هيلع انملكت دقو

 . لوألا بابلا نم ىناثلا لصفلا نم  هقفلا لاجم  ةيلقصب ترشتنا

 . ةنودملا ىلع هيف ىعذاربلا مهوام ءزجلا اذه ىف قحلا دبع عمج دقو

 .(؟) ةنودملا ظافلأ اهيف عبتي ملو اهانعم نع راصتخالا ىف اهلاحأ ءايشأ ىهو

 .14/هنع تيور ةديقعو )0(

 .(0)اهطسبو ةنودملا ظافلآ طبض ىف ءزجو (ه)

 ] : رئاظنلا باتكو (5)

 ىف عساتلا نرقلا ءاملع نم ىومألا مالسلا دبع نب دمحم خيشلا هركذ

 تاهمألا عماج ىف نيروكذملا لاجرلاب فيرعتلا" : هباتك نم قحلا دبع ةمجرت

 كلام هقف (17/4) مقر ىرقلا مأ ةعماجب ثوحبلا دهعممب طوطخم . بلاطلا بيذهت (1)

 . (؟) ةقرو

 ثوحبلا ةلجمب ىلع دمحأ ميهاربا دمح روطتلا رود ةيكلاملا دنع بهذملا حالطصا )0

 . 8١ص نيرشعلاو ىناثلا ددعلا . ةرصاعملا ةيهقفلا
 . 495/١" جابيدلا . ؟هه/ال ءالعر/م كرادملا (©)

 . 5١ص رونلا ةرجش ء 65/7 جابيدلا ء 7م/م كرادملا (4)

 . ةقباسلا عجارملا (ه)



 ( هك )

 .(1708 ص مه ةمجرتلا مقر "بجاحلا نبال

 : ىليام هنم ركذن ء رعشو (10)

 اهلهأو ديزت ايندلا نتف ىرأ

 لهجلا ةرمغ ىف ءاوهألاب نوضونخي
 ةريصب ىذ صلخم ىف ىري نإ امف

 لعفلاو لوقلا قداص نم ىري نإامو

 اغراف تحبصأ نيح ىلاح ءوسايف
 (5) لغش ىف تلزامو اداز رخدأ ملو

 .اهيلع هباجأ ىنيوجلا ىلاعملا ىبأ نيمرحلا مامإ ىلإ اهبتك لئاسمو (0)
 . (ه480) ةئامعبرأو نيسمخ ةئس هللا اهسرح ةكمب كلذو

 : اهنم ةديقعلا ىف لئاسم لوانتت ةلئسأ ىلع لمتشت ىهو

 مظعت ىلا ةميظعلا ماسجألاك يظع هللا نأ ماوعلا ضعب داقتعا *

 . ءارجألا ةرثكب

 له ءايبنألا قدص ىلع ةلالدلا هجو نع ماوعلا ضعب لوهذ *

 ؟مهرضي

 ىفتني . هدض هبقعتساو نيداوسلا دحأ ىفتنا اذإ هنأ هدافم ضارتعا ا“

 هتداضمو هتافانم هجو ىلع ىناثلا داوسلا ىف ءىراطلا دضلا ذإ اضيأ ىناغلا

 | . ىفتنا ىذلل

 معلا كرديال امم . تاءوبنلا نامز ريغ ىف دئاوعلا قارخنا عانتما نأ *

 ىلع مالكلا هيفو) ؟كلذ ىف ىرورضلا معلا ءاعدا هجو امف « ةرورض هب

 . (نيمجنملا ىلع مالكلاو « تاماركلاو تازجعملا

 (؟)؟ةيحد ةروص ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل ليربج لث ىنعمام *

 ءرشنلاو ةعابطلل ةمكحلا راد . نافجألا وبأ دمححو سراف وبأ ةزمح قيقحتل2 (01)

 . ما « ايبيل « سلبا رط

 .ال"/م كرادملا (؟)
 بتكلا رادب (1974,1978) طقف ناتقرو كلام هقف ش ١ مقر ةعومجم نمض طوطخم (0)

 . ؟9-68؟١81/1 "رايعملا" : هباتك ىف ىسيرشنولا ةمالعلا خيشلا اهلقن دقو . ةيرصملا



 كلاثلا لسفلا
 " ةنودملا لئاسمل قورفلاو تكنلا' باتكب فيرعتلا

 تكتفنل رق

 . باتكلا ناونع دارفأ فيرعت : لوألا ثحبملا

 اهيف ةفلؤملا بتكلاو تكنلا ةيمهأ : ىناثلا ثحبملا

 . اهنم هيهقفلا اميسال

 بتكلاو « اهنايب قرطو قورفلا ةيمهأ : ثلاثلا ثحبملا
 . اهيف ةفلؤملا

 ةفلؤملا بتكلاو . ةنودملا ةيمهأ : عبارلا ثحبملا

 . اهلوح

 قورفلاو تكنلا باتك ةسارد : سماخلا ثعحبملا
 . 'ةنودملا لئاسمل



 (ه8)

 لوألا ثحبملا
 باتكلا ناونع حارفأ فيرعت

 2 لوألا بلطملا
 اهالطصاو ةغل تكنلا فيرعت

 : ىوغللا فيرعتلا --
 0 ةتكن عمج (هلوأ رسكب) تاكنلاو . (هطسو حتفو هلوأ مضب) تكنلا

 برضلا وهو (هطسو نوكسو هلوأ حتفب) تكنلا نم ةتكنلا لصأو

 تكني (تاحتف ثالثب) تكن هنم لعفلاو , اهوحنو ةطقنلاك ريسيلا رثألاو

 هبيضقب ضرألا ىف تكن ول امك « ءىشلا ىف رثأ اذإ (هفيفختو فاكلا مضب)

 .(؟) ةتكن ةطقن لكو « اطخ اهيف طخ وأ ارثأ اهيف كرتف

 .(*)رمأ ىف ركفملا مومهملا لعف ىصحلاب تكنلاو

 فاكلا حتفب) تكن دقو . همالك ىف تكنو ةتكنب ءاج : لاقيو

 ضارعألا ىف تاكن نالفو « تاكنو تكنم لجرو . هلوق ىف (هديدشتو

 | .اغ/ ناعط

 ضعب لوق هنمو . راشأ : نالف ةفلاخم وأ نالف ةقفاومب علا ىف تكنو

 . 04ص ماوعلا طالغأ نع ىصقتلا ىف مالكلا ريخ رظناو ء 594/9 رينملا حابصملا ()

 . ؟ة/6 ثيدحلا بيرغ ىف قئافلا ىف هضعب رظناو . ؛اله/ه ةغللا سيياقم مجعم )0

 . ؟ه/4 ثيدحلا بيرغ ىف قئافلا (0)
 . 47ص ةغالبلا ساسأ (4)
 . غ9"0ص برعلا ناسل )هز
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 ظ : ىحالطصالا فيرعتلا
 تكن نم ء ركف ناعمإ وأ رظن ةقدب تجرخأةفيطل ةلاسم ىه ةتكنلا 0
 ىف رطاوخلا ريثأتل ةتكن ةقيقدلا ةلأسملا تيمسو ؛ اهيف رثأ اذإ ضرألا ىف همر
 ش )١(. اهطابنتسا

 . ؟65ص تافيرعتلا (1)



) 0 

 ىناثلا بلطملا

 احالطصاو ةغل قورفلا فيرعت

 : ىوغللا فيرعتلا
 زيبَت ىلع لدي وهو . (هطسو نوكسو هلوأ حتفب) قرف عمج قورفلا 0

 .(؟/اناقرفو( ١ اقرف هتقرف لاقي ٠ رعشلا قرف هنمو . نيئيش نيب لييزتو

 تقرفو ؛ هضاعبأ تلصف ىأ . لتق باب نم اقرف نيئيشلا نيب تقرفو
 موقلا نيبو اننيب قرفافإ : ىلاعت هلوقل اضيأ تلصف لطابلاو قحلا نيب
 .(9()4)| يقسافلا

 قرتفاو قرفناف . ةقرفتو اقيرفت ءىشلا (ءارلا ديدشتب) تقرفو

 ©/ قرفتو

 نيب (لقتم) تقرفو « مالكلا نيب (ففخم) قرفأ تقرف لاقيو
 .(5)ءاسجألا

 ذإوأإ : ىلاعت هللا لاق . كلذ فالخ ىلاعت هللا باتك ىف عقو نكل

 الإ ءاهقفلا نم عمسن داكنالو .. مسج وهو رحبلا ىف ففخف [رحبلا مكب انقرف

 ؛ ديدشتلاب امهنيب قرفملام نولوقيالو نيتلأسملا نيب قرافلاام : مهلوق

 نولوقيالو . نيتلأسملا نيب ىل قرفا : لئاسلا لوقي نأ ةدعاقلا هذه ىضتقمو

 مسا نود لاعفألا ىف هنولوقي اريثك نأ عم « قرفي ءىش ىأبالو « ىل قرف

 .(977 لعافلا

 . 48/4 ةغللا سبياقم مجعم (9)
 . ١640/4 حاحصلا (؟)
 ؟ه : ةدكاملا م

 . ال٠” رينملا حايصملا (4)

 . 1640/4 حاحصلا ()
 . 6١/9 ةغللا بيذهت (5)

 . 4/١ ىفارقلل قورفلا (0)
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 : لاقيو .. ههوجو ىلع ىأ . ثيدحلا قرافم ىلع انالف تفقو : لاقيو
 .(1١)حضوو نيبت اذإ اقورف قرفي رمألا اذه ىل قرف

 : ىح الطصالا فيرعتلا

 ءاهقفلا ضعب هفرع دقو . ةيهقفلا قورفلا لع وه انه قورفلاب دوصقملا
 : قآلاك

 : لوألا فيرعتلا“

 , ىنعمو اريوصت ةدحتملا رئاظنلا نيب قرفلا هيف ركذي ىذلا نفلا وه'
 .(؟5)"ةلعو امكح ةفلتخملا

 : ىناثلا فيرعتلا

 امهنيب ىوسيال ثيح نيتهباشتم نيتلأسم نيب ةقرافلا رومألا ةفرعم وه"
 .(90"مكحلا ىف

 "ةيهقف" : ةملك "'رئاظنلا" ىلا فيضأ ول ىدنع بسنأ لوألا فيرعتلاو
 ةيوغللا قورفلاك هيف هريغ لوخد نم اعنام . فرعملا دارفأل اعماج نوكي ىتح

 . ةيلوصألاو ةيوحنلاو

 نب دمحم ةمالعلا هلاقام ركذن ةيهقفلا قورفلا نم دارملا حيضوت ديزملو

 هباتك ةمدقم ىف ةنينس نباب فورعملا ىلبنحلا ىرماسلا نيسحلا نب هلا دبع
 باقتلا فشكو حوضوب لئاسملا راهظإ نفلا اذه ةفيظوو : قورفلاب ىمسملا
 وأ . ةروصلا ثيح نم ةهباشتملا لئاسملا ىف طانملاو مكحلا ىف فالتخالا نع

 غ١

 . 6م/9 ةغللا بيذهت (1)

 . 7/١ ىطويسلل رئاظنلاو هابشألا (؟)
 مال/١ ةيهقفلا دعاوقلا ةموظنم حرش ىف ةيهبلا دئاوفلا ىلع ةيشاح ةينجلا دئاوفلا (0)

 . 7/"ص ىودنلا دمحأ ىلعل ةيهقفلا دعاوقلا نع القن
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 .. ماكحألا قرط هيقفلل كلذ حضتي ثيح ضعبب اهضعب براقتملا لئاسملا

 قرط هيلع سبتليالو « ماظنلا قستم لوصالا ىلع عورفلل هسايق نوكيو

 .(10" ساسأ ريغ ىلع همكح ىببيف سايقلا

 مأ ةعماجي ىملعلا ثحبلا زكرم ىف ميفوركيم . طوطخم ؟ل ىرماسلل قورفلا رظنا 00

 (؟0744) مقرب قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملا نع روصم وهو . ("5) مقر تحت ىرقلا
 . هقف لوصأ
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 ثلاثلا بلطملا
 لئاسملا فيرعت

 : ىوغللا فيرعتلا

 نم . ةزمه نزو ىلعإ ةلؤس لجرو « ةلأسمو الاؤس لأسي لأس لاقي
 ءىشلا هلأس لاقيو .(7١لاؤسلا ريثك [|ةزل ةزمه لكل ليوأ : ىلاعت' هلوق 2320-7

 فاخ باب نم لاسي لاس : لاقيف هتزمه ففخت دقو « ءىشلا نع هلأسو

 .(5) لكنا لوألا نمو 4 لس هنم رمألاو « فانع

 نم ضرغلا نوكيو « ملعلا ىف اهيلع نهربي ىلا بلاطملا ىه لئاسملا

 .(؟)اهتفرعم لعلا كلذ

 . 1؟4/»# ةغللا سبياقم مجعم (1)

 . ١١59 ص حاحصلا راتخ (؟)
 . 70ص تافيرعتلا (+)
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 ةبارلا بلطملا

 (لادلا ديدشتب) نودي نود لاقي . نود لعف نم ةذوخأم ةنودملا

 .(؟)اهعمج بتكلا نودو « ١ هتعمجو هتعضو ىأ 2 ناويدلا تنودو

 : ىحالطصالا فيرعتلا

 اهعمجو اهنود ىتلا لئاسملاو بتكلا ىه ةيكلاملا حالطصا ىف ةنودملا
 اهب اهقلأ تادايز عم كلام مامالا نع مساقلا نبا مامالا نع نونحس مامالا

 اهيلع قلطت ىتلا ىهو - ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف هنايب قأيسام ىلع -

 . "ةطلتخملاو ةنودملا"

 نود . عمجلا نم تآ اهتيمست هجو نأ" : مهبتك ضعب ىف ءاج دقو
 .(")"ةعومجم لئاسم اهنأل كلذب تيمس . عمج ىأ ءىشلا

 نب دسأ مامالا هنود ىذلا "ةيدسألا" باتك نونحس ةنودم لصأو

 كلام باحصأ نم امهالكو . كلام مامالا نع مساقلا نبا مامالا نع تارفلا

 ىلع فلؤم وهو . مساقلا نبا لئاسمو « دسأ باتك اضيأ ةيدسألا ىمستو

 نم تارفلا نب دسأ اهبتكي ناك ةلئسأ نع ةرابع وهو . قارعلا لهأ بهذم

 نسحلا نب دمحم مامالا ىلع اهب ودغيف كلام لوق سايق ىلع نييقارعلا ةلكسأ
 ارظانتف افلتخا امبرف « اهنع هلأسيف نامعنلا ةفينح ىبأ مامالا بحاص ىابيشلا

 . 19ص ةغالبلا ساسأ (1)
 ش . 7١5/١ رينملا حابصملا (؟)

 . 19ص ةيرجح ةعبط ىلالهلا سابعلا ىبأل رصبلا رون ()
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 لوق ىلإ دمحم عجريو دمحم لوق ىلإ دسأ عجريف . اهيف كلام لوق سايق ىلع
 . دسأ

 مهدجو ةدش دسأ ىأرو ؛ هتومل قارعلا تجئنراف . كلام ىعن مث

 ريمأ هللاو ناك : لاقف كلذ نع نسحلا نب دمحم لأسف ءكلذ ىلع مهعامتجاو

 لاقتنالا ىلع هرمأ عمجو كلام لع نم هتافام ىلع مدنف ؛ ثيدحلا ىف نينمؤملا

 باحصأ لجأ نم وهو  مساقلا نبا ىلع لدق . رصم مدقف . هبهذم ىلإ

  اميظع اعافتنا هب عفتناو كلام تام نأ ىلإ ةنس نيرشع همزال دقو كلام

 ىتح هب لزي ملف هيلع ىبأف . ةلئسألا كلت نع ةباجالا ىف هيلإ بغرف هاتأف
 عامس اهيف ناك امف . ةلأسم ةلأسم هلأسي لعجف هلأس امل هردص هللا حرش

 نم هدنع نكي ملامو ؛ اذكو اذك اهيف لوقي اكلام تعمس دق لاق كلام نع

 لاق هنأ هنع ىنغلبو اًئيش كلذ ىف كلام نم عمسأ مل: لاق غالب الإ هيف كلام

 ىف كلام نم عمسأ مل لاق غالبالو عامس هيف هنع نكي ملامو ؛ اذك اذك اهيف

 نيتس تناكو اهلمكأ ىتح . اذك اذك هيف هارأ ىذلاو ىنغلبالو اًئيش كلذ

 . ةيدسألا ىهو « اباتك

 نم هعامس مساقلا نبا هيلا عفد ةيقيرفا ىلإ جورخلا دسأ دارأ املو

 امف باتكلا اذه ىف رظنا نكلو ؛ لغش ىلع انأو كتبجأ امبر : هل لاقو كلام

 نم اهويتكف بتكلا هذه ىف رصم لهأ بغرو . هطقسأف هيف كتبجأ امب هفلاخ

 هدلب ىلإ دسأ عجر مث . اهتنود انأو ةنودملا بتكلا ىهو : لاق ىذلا دسأ

 . هيلإ تلصو ىتح هب فطلت مث « هيلع ىبأف نونحس هنم اهبلطف ناوريقلا
 مساقلا نبا ىلإ اهب لحترا ةيدسألا ىلع نونحس لصح نأ دعبو

 , هريسفت نم دبال ءىش اهيف : مساقلا نبا لاق ضرعلا نيحو . هيلع اهضرعيل

 اهيف كردتساو . هيأر ىلع هيف هباجأف كلام لوق نم هيف كشي ناكام طقسأو
 نأ دسأ ىلإ بتكو ؛ هظفح نم دسأ ىلع اهالمأ ناك هنأل . ةريثك ءايشأ

 . ىنع اهتيور امم ءايشأ نع تعجر ىنإف نونحس بتك ىلع كبتك ضرعا
 ىف كرابتال مهللا : لاقف مساقلا نبا كلذ غلبو . اهعامس كرتو دسأ بضغف
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 عجر املو . نونحس بتك ىف هقفتلا ىلع اورصتقاو سانلا اهضفرف . ةيدسألا

 دسأ بتك هيلع تناكام ىلع فيلأتلا ىف تناك ناوريقلا هدلب ىلإ نونحس

 . مجارتلا ةموسرمالو لئاسملا ةبترم ريغ باوبألا ةطلتخم (ةيدسألا)

 نم اهيف قحلأو . اهنودو اهبوبو اهبذهف رخآارظن اهيف نونحس رظن مث
 ؛ راثآلاو ثيدحلاب اهباوبأ ليذو « هركذ راتخاام كلام باحصأ رابك فالخ
 نأ لبق اهنع تامو عامسلا ىف اهطالتخا لصأ ىلع تيقب ةقرفم اهنم ابتك الإ

 ىهو . ”ةطلتخملاو ةنودملا" : نونحس بتك تيمس كلذ لجألف . اهيف رظني

 تيسن ىتح حرشلاو راصتخالاب ءاملعلا اهيلع لوعو ةبراغملا دنع ترهتشا ىلا

 .(1)ةيدسألا

 ليللا بهاوم . راصتخاب 797-559/#“ كرادملا , ؟م/ىاال/١ دشر نبا تامدقم (1)

 . 217/7 مولعلا دجيأ , "ع ى”#ع/١
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 '] سماخلا بلطملا
 عبرإلا تاملكلا عومجم نم بكرملا باتكلا نأونع ةنعم

 . لئاسملاو . قورفلاو « تكنلا : عبرألا تاملكلا فيرعت لالخ نم

 همحر فنصملا نإ لوقلا اننكمي . اهل ىحالطصالا فيرعتلا اميسال . ةنودملاو

 ركف ناعمإ دعب اهطبنتسا ىتلا ةفيطللا دئاوفلا ىلع ملكتي نأ دارأ ىلاعت هللا

 . ةطلتخملاو ةنودملا لئاسم نايعأ مهفل بلاطلا هيلإ جاتحي امم « رظن ةقدو

 ىكل بلاطلل اهنيب ىتلا ةقيقدلا مالكلا هوجو نعو ؛ تكنلاب هامسام وهو

 ةنودملا لئاسم نايعأب ةقلعتملا ةيهقفلا رئاظنلا نيب قيرفتلا ىلع اهب نيعتسي

 نم ةفلتخملا .« ىنعملاو ةروصلا ثيح نم ةبراقتملا وأ ةهباشتملا . ةطلتخملاو

 ىلإ لصوتيو ماكحألا قرط كلذب هل حضتي ىكلو « ةلعلاو مكحلا ثيح
 . قورفلا هامسام وهو « لوصألاب عورفلا قاحلإ

 هنأ ىرن « باتكلا اذهل هفيلأت نم فلؤملا دوصقم ىلإ انعجر اذإ نكل
 نيعونلا نيذه ىلإ فاضأ هنإ لب « قورفلاو تكنلا ركذ ىلع هيف رصتقي م
 . بتكلا ضعب لئاوأ ىف تامدقمو . لئاسملا ضعب ىف عيرفتلا نم فرطلا

 ضعب نإف . دعب امأ .... : لاق ثيح هباتك ةمدقم نم حضاو وه امك

 بلط ىف ءىدتبملا نأ ىل عقيام عمجم ةيانعلا ىنلأس هقفلا ةبلط نم انباحصأ

 ةطلتخملاو ةنودملا نم لئاسم نايعأ ىف هيلإ جاتحم , هيف عستي مل نمو « هقفلا

 ىلع رذعتي دق نيتلأسم نيب قيرفتو ء اهب نايتالا ىدنع نسحب ةتكن نم
 . لئاسملا ضعب ىف عيرفتلا نم فرطو .ء اهمكح فالتخا ةفرعم بلاطلا

 ىلع ةجحلا نم ءىش وأ لصأ دقع اهيف . بتكلا ضعب لئاوأ ىف تامدقمو

 . فلاخم

 ناونع امهيلع رصقو نيلوألا نيعونلا ركذب ىفتكا فنصملا لعلف

 نيعونلا ركذ لمهأو ؛ هفيلأت نم نايساسألا نادوصقملا امهنأل ,. باتكلا

 هللاو . هسيسأت دارأ ىذلا ىهقفلا ءانبلل ةلمكملا داوملا نم امهنأل نيرخآلا

 . ملعأ ىلاعت
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 ىناثلا ثحبملا 00
 اهيف ةفلؤملا بتكلاو تكنلا ةيمهأ

 انم ةيفقفلا اميسا
 ىلاعت هللا همحر فنصملا دوصقمل انحيضوت نم تكنلا ةيمهأ رهظت

 ءاملع ضعب هرطس اممو « هباتك ةمدقم ىف ةملكلا هذه نم هدارأ ىذلا

 ش 000 2227نفلا اذه ىف نيزرابلا مالسالا

 ىديحوتلا نايح وبأ امه ناليلج ناملاع هرطسام ركذب ىفتكنو
 . ىنالقسعلا رجح نبا ظفاحلاو . ىوحنلا رسفملا ىسلدنألا

 ىلع اهتيلمأ تكنلا هذه : ناسحلا تكنلا هباتك ىف نايح وبأ لاق

 اهلفقم اهيف تحتف "ناسللا مع ىف ناسحإلا ةياغ' : ب ةامسملا ىتمدقم

 ابرو . لاثمةروص ىف مكح ءادبإ وه امنِإ اهرثكأو . اهلكشم تحضوأو
 ناسحلا تكنلا" : اهتيمسو ... لالدتسا وأ فالخ ركذ وأ مكح ةدايزب تيلمأ

 ةبسنلاب هتنمضتامو اليئض اهمرج ناك ناو ىهو . ناسحالا ةياغ حرش ىف
 دئارفو . اهنم الإ سبتقتال دئاوف ىلع تلمتشا امبرف اليلق ىبرعلا نفلا ىلإ
 .(1)"اهنع الإ رثؤتال

 نبا باتك ىلع تكنلا" : هباتك ةمدقم ىف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 ظ : [ثيدحلا حلطصم ىف] "حالصلا
 نب لضفلا ىبأ تقولا ظفاح ةمالعلا ىخيش ىلع تثحب دق تنكوأ

 اهعمج ىتلا دئاوفلا [قارعلا نيسحلا نب ممحرلا دبع نيدلا ديز ديري] نيسحلا
 ىف تنكو « حالصلا نبا ورمع ىبأ ذاتسألا دحوألا مامالا خيشلا فنصم ىلع

 . ةبيجعلا ةردانلاو « ةبيرغلا ةتكنلا ىل تهعقو اذإ هدعبو كلذ ءانثأ

 كلذ ضعب تقلع امبرو . هنع باوجلا عم فيعضلاو اروط ىوقلا ضارتعالاو

 . "هتلفغأ اًبرو . لصألا شماه ىلع

 . "١ص ناسحلا تكنلا (1)
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 .« كلذ عمج ىف داهتجالا باوصلا نأ نآلا تيأرف' : لوقي فنأتسا مث

 نبا باتك ىلع تيكنتلا ةمتت وهو « ضرغلا اذهب قحتليو هب قيليام مضو

 .(1)"قار وألا هذه ىف كلذ نم ىل عقوام تعمجف . حالصلا

 ةدع لمش هنإ لب , مولعلا نم دحاو عون ىلع تكنلا نف رصتقي ملو

 : رسيتام اهنم ركذن ابتك اهيف لضافألا ءاملعلا فلأ دقو . اهنم تالاحب

 ؛ وحنلاو ةغالبلاو بدألاو ةغللا ىف تكنلا (أ)

 ىنامرلاب فورعملا ىوحنلا ىسيع نب ىلع نسحلا ىبأل هيوبيس تكن )١(
 .(1)(هعمأ)

 ىمسملا وحنلا ىف (ه634) ناهدلا نباب فورعملا كرابملا نب ديعس تكن (؟)
 .(*)"ةيوحنلا تكنلا ىف ةضايرلا"

 نب فسوي نب دمحم نايح ىبأل ناسحإلا ةياغ حرش ىف ناسحلا تكنلا (9)

 .(4)(مببه) ىكلاملا ىطانرغلا ىلع

 .(6)اضيأ ىلامألا تكن هلو (4)
 بهذلا روذشو فرطلا ةهزنو ةيفاشلاو ةيفاكلاو ةيفلألا ىلع تكنلا (ه)

 فلؤم ىف (ه١90) ىعفاشلا ىطويسلا نيدلا لالج نمحرلا دسبعل

 .ا٠١/دحاو

 .(9) ىدفصلل نايمعلا بدأ ىف نايمهلا تكن ()

 . 7١7/١ حالصلا نبا باتك ىلع تكنلا ()
 . ؟46/؟ ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ (؟)

 . 988/١ نونظلا فشك (+)
 ):(  توريب . ةلاسرلا ةسسؤم , م1986/ه600١ . 1١/ط . ىلتفلا نيسحلا دبع قيقحتل .

 ةنماكلا رردلا « 7/8/4 تايفولا تاوف (ه) ١/هل/ا .

 . ا9الال/؟ نونظلا فشك (5)
 )  )0ةرهاقلا/ط . ىكز دمحأ قيقحت 151١م .



 ("م)

 .(00 ىلا يمس نسحلا ىبأل تاماقملا حرش ىف تامجنملا تكنلا (0)

 ىناعملا ىف حامفملا صيخلت ىلع ىعفاشلا ىطويسلا نيدلا لالج تكن (4)

 ىعفاشلا نمحرلا دبع نب دمحم ىنيوزقلا نيدلا لالجل نايبلاو

 .(؟)(هبعو)

 : مالكلا ملعو ةديقعلا ىف تكنلا(ب)

 0 ةديقعلاو ةبطخلا حرش ىف ةديفملا تكنلا (9)
 نسحلا ىبأل (ةلزتعملا بهذم ىلع) ديشخإلا نبال تادايزلاب ةنوعملا تكن )٠١(

 .(4)(معم ىنامرلا

 ة) ةدارإلا تكن هلو )1١(

 .(5)لوصألا تكن هلو (1؟)

 (ه848) ىكلاملا ىماطسبلا دمحأ نب دمحم نيدلا سمش ىضاقلا تكن (١؟)

 رمع نب هللا دبع ىضاقلل (مالكلا ىف رصتخم) راونألا علاوط ىلع

 "/(ه86) ىعفاشلا ىواضيبلا

 .(6)(هعم ىنامرلا نسحلا ىبأل تا رقلا زاجعإ ىف تكنلا 7

 بيبح نب دمحم نب ىلع نسحلا ىبأل نارقلا ريسفت ىف نويعلاو تكنلا 6

 .(9)(هعم.) ىعفاشلا ىدرواملاب فورعملا

 . (440) مقر "*”0/ا/  ةيلصألا مجارتلا قحلم  نايعألا تايفو (9)

 . 19ا/ا//؟ نونظلا فشك (؟)

 . ةقرو 77-(هه) مقر ةيسنوتلا ةينطولا بتكلا رادب طوطخم )م(
 . ؟95.796ه/9 ةاحنلا هابنأ ىلع ةأورلا هابنإ (1)ء(ه).(4)

 . 11297/9؟ نونظلا فشك (0)
 . 19ا/ال/؟ نونظلا فشك . ؟986/؟ ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ (48)

 . ةيتيوكلا فاقوألا ةرازو/ط . ةدغ ىبأ راتسلا دبع قيقحتل )9( 
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 .(1) ىعشاجملا لاضف نب ىلع نسحلا ىبأل نآرقلا ىف تكنلا

 ىلع (ه899) ىعفاشلا ىكركلا ىسوم نب مهاربإ نيدلا ناهرب تكن
 ىبأل عبسلاا تاءارقلا ىف ىناهتلا هجوو ىنامألا زرحب ةامسملا ةيبطاشلا

 .(؟)(همو.) ىكلاملا ريرضلا ىطاشلا دمحم

 مساقلا ىبأل (نآرقلا بارعإ ىف) بارعإلا بيرغ ىف بارعإلا تكن
 .(7)(مدم) ىرشخمزلا رمع نب دومحم

 : همولعو ثيدحلا ىف تكنلا

 قيتع نب دمحم هللا دبع ىبأل فالخلا لئاسم ثيداحأ ىف ةيفاكلا تكنلا

 .(4)(هجب») ىدزاللاب فورعملا ىكلاملا ىطانرغلا

 رجح نبال (ثيدحلا حلطصم ىف) حالصلا نبا باتك ىلع تكتنلا

 .(5)(هريو؟) ىعفاشلا قالقسعلا
 ةفحخت ىلع تاقيلعت (ه6855) رجح نبال فارطألا ىلع فارظلا تكنلا

 نمحرلا دبع ىكزلا نب فسوي جاجحلا ىبأل فارطألا ةفرعمب فارشألا

 ظ .(3)(هب4) ىزملا فسوي نبا

 ىشكرزلل (ثيدحلا حلطصم ىف طوطخم) حالصلا نبا باتك ىلع تكنلا
 .(")(هبو4)

 . 7ص ىطويسلل نيرسفملا تاقبط .« */٠٠ ةاورلا هابنإ
 . ؟55/* ةاورلا هابنإ

 . 545/١ نونظلا فشك

 . ؟ةا//؟* ءالبنلا مالعأ ريس
 ةيمالسالا ةعماجلا .ء م1984١/ه4٠4١/ط . هاروتكد . ىلخدملا ىداه نب عيبر قيقحن

 . ةنيدملاب

 . م1556/ه4١ . دنهلا . ىابمب ةميقلا رادلا رشن فارشألا ةفحت عم عوبطم

 . ٠/١ ةساردلا مسق . رجح نبال حالصلا نبا باتك ىلع تكنلا
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 ىعاقبلل ثيدحلا حلطصم ىف ةيفلألا حرش ىف ةيفولا تكنلا (؟)

 .(0)(هجحم)

 لالج فيلأت (ه091) ىزوجلا نبال تاعوضوملا ىلع تاعيدبلا تكنلا (؟4)

 .(؟7(هوحا) ىطويسلا نيدلا

 راربألا ةيلح ىلع ىقشمدلا نولوط نب دمح نيدلا سمش خيشلا تكن (؟8)
 ىوونلل ثيدحلا ىف راكذألاو تاوعدلا صيخلت .ىف رايخألا راعشو
 .(") راكذألا تكن ّىف رايخألا فاحتا اهامس (هد+)

 تكنب راربألا ةفحت ىمسملا (ه١90) ىطويسلا نيدلا لالج تكن (؟5)

 .ا6/ راكذألا

 : هلوصأو هقفلا ىف تكنلا (ه)
 دمحأ نب دمحم نب ىلع مات ىبأل (فالخلا ىف رصتخم وهو) ةلدألا تكن (؟0)

 .(0)( ىرهبألا باحصأ نم) ىرصبلا

 .(3)(همم) ىبرعلا نبا ركب ىبأ ىضاقلل لوصحملا تكن (؟8)

 غبصألا ىسيع نب دمحمل ةيعرشلا ةلدألا ىراجبو ةيلوصألا تكنلا (؟9)

 .(977 ىكناملا

 نيدلا لالجل عماوجلا عمجو جاهنملاو رصتخملا ىلع عماوللا تكنلا (0)

 .(47(هوحح) ىعفاشلا ىطويبسلا

 بيقنلا نباب فورعملا هللا دبع نب ٌولُول نب دمحأ سابعلا ىبأ تكن (*1)

 0 (ها/59) ىعفاشلا

 . ١/١ ةساردلا مسق . رجح نبال حالصلا نبا باتك ىلع تكنلا (؟):(١)

 . 588/١ نونظلا فشك (4).(©)
 . ٠١/9 جابيدلا (ه)

 ) )5رايعملا 9١/١١ .

 . ةقرو /-(998) مقر ةيسنوتلا ةينطولا بتكلا رادب طوطخم (0)
 . ا9الا//؟ نونظلا فشك (5).(م)
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 ىعفاشلا ىقشمدلا ةبهش ىضاق نباب فورعملا دمحأ نب ركب ىبأ تكن (؟؟)

 /١١. ىزاريشلل ةيعفاشلا عورف ىف هيبنتلا ىلع (ه861)
 ىلع (هالهال) ىرهاقلا ٌىقاسنلا دمحأ نب رمع نب دمحأ تكن (*+)

 5 هيبنتلا

 ىلع (ه511) فيض ىبأ نباب فورعملا ىنميلا ليعامسا نب دمع تكن (؟4)

 .ا5 / هيبنتلا

 ىزاريشلا فسوي نب ىلع نب هاربا قاحسإ ىبأل فالخلا ىف تكنلا (*ه)

 .(4/] ىعفاشلا

 لمكأ دومحم نب دمحمل ةفينح ىبأ بهذم حيجرت ىف ةفيرظلا تكنلا (؟5)
 5206 ىفنحلا نيدلا

 مزح نبال ديلقتلاو ليلعتلاو سايقلاو ىأرلا ىفن ىف ةزجوملا تكنلا ("0)
 .(3)(هعمد) ىسلدنألا

 نيدلا دجمل هقفلا ىف ررحملا باتك لكشم ىلع ةينسلا دئاوفلاو تكنلا (*م)

 ىلبنحلا حلفم نب دمحم هللا دبع ىبأ فيلأت (ه148) ىلبنحملا ةيميت نبا

 .(77(هبدس) ىسدقملا

 خيش نب ةزمح فيلأت (ه161) ةيميت نبال هقفلا ىف ررحملا ىلع تكنلا (09)
 .(07(هبس») ةيمالسلا

 . 4957/١ نونظلا فشك (9)

 | | . 458/١ نونظلا فشك (").(9)

 : مسي هاروتكد ةلاسر تشقون دقو 0” ىونسألا تاقبط «. 1١ نايعألاا تايفو 6

 مأ ةعماج ىف " ىزاريشلل ةفينح ىبأو ىعفاشلا نيب اهيف فلتخملا لئاسملاو تكنلا"
 . ىرصملا ايركز قيقحتب ه6 ماع ىرقلا

 . 9١ا/ا//؟ نونظلا فشك (4)
 . 195/18 ءالبنلا مالعأ ريس (5)

 . م196./ه١ 59 ةيدمحملا ةنسلا ةعبطم/ط (0)

 . ؟؟ص بجر نبا تاقبط ىلع ىداهلا دبع نبا ليذ (8)
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 ىواحلا ىلع (ه814) قنيقلبلا رمع نب نمحرلا دبع ىضاقلا تكن (4:)

 ىنيوزقلا ميركلا دبع نب رافغلا دبع نيدلا مجنل م ىف ريغصلا

 0١ (ه556) ىعفاشلا

 ىلع (ه414) ةعامج نباب فورعملا ركب ىبأ نب دمحم نيدلا زع تكن )4١(

 .(0)(هجد) ىوونلل عورفلا ىف ةضورلا

 لهس ىبأ نب دمحأ نب ركب ىبأ ةّألا سمشل تادايزلا ةدايز تكن (4؟)

 ىف (ه185) ىنابيشلا نسحلا نب دمحمل تادايزلاو (ه480) ىسخرسلا

 .(9) ةيفنحلا عورف

 ورمع ىبأ نمحرلا دبع نب نامثعل | ىعفاشلا] بهذملا ىلع ةقرفتم تكن (49)

 .(4)(مج40) حالصلا نبا

 : هريغو ظعولا ىف تكنلا (و)
 ىرابنألا دمحم نب نمحرلا دبع تاكربلا ىبأل ظعولا ىف سلاجملا تكن (44)

 .(27(مهابال) ىعفاشلا ىوحنلا لامكلاب بقلملا
 .(5) ىعفاشلا ىزاريشلا قاحسا ىبأل نونفلا تكن (:؛ه)

 ىسلدنألا مزح نب ديعس نب دمحأ نب ىلع دمحم ىبأل مالسالا تكن (45)

 .(2)(هعمد)

 . 5؟١/5 نونظلا فشك (91)
 . 999/١ نونظلا فشك (9)
 . و8/9 نونظلا فشك («)
 . ؟6©٠ص قىنيسحلل ةيعفاشلا تاقبط (4)
 . ١91/9 ةاورلا هابنإ ء ؟94/9 تايفولا تاوف (ه)

 . ؟47ص قيسحلل ةيعفاشلا تاقبط (1)
 . ىسلدنألا مزح نبا باتك ىف امك م١191 ةنس ةطانرغ ىف ةينابسإلا ىلإ مجرتو رشن (10)

 . ١41268 ص « ركفلا راد ,ء م1939/ه١"88 . ؟/ط ىناغفألا ديعسل
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 نب فلخ نب دمحم هللا دبع ىبأل ىلازغلا ىلع درلا ىف ىلامألاو تكنلا (40)

 .(17(هممب) ةريبلإ لهأ نم ىسوألا ىس وم

 . "00/9 جابيدلا ()



 مر

 ثلاثلا ثسبملا 0.
 اهنايب قرطو قورفلا ةيمهأ

 افيف ةفلؤملا بتكلاو

 لوألا بلطملا ']
 اهنم ةيهقفلا اميسال قورفلا ةيمهأ

 ء اهنم ةيهقفلا اميسال . قورفلا ةيمهأ ىلع ءاملعلا نم ريثك هبن دقل

 : مهلاوقأ نم ةفئاط ركذ ىلع ىلي اميف رصتقنو
 قورفلا هباتك ةمدقم ىف ىركسعلا لاله وبأ ىوغللا بيدألا مامالا لاق

 ىفكي اباتك اههابشأو(١) ىناعملا هذه نيب قورفلا ىف تيأرام ىنإف ..." : ةيوغللا
 مالكلا هوجوب ةفرعملا ىلإ ىدؤي اميف هعفانم ةرثك عم بغارلا عنقيو بلاطلا

 اذه ىباتك تلمعف ؛ هيف ضرغلا ىلإ لوصولاو « هيناعم قئاقح ىلع فوقولاو

 هيف ىمالك تلعجو ؛ ريصقتالو ةلاطإ ريغ نم هب ةيافكلا عقتام ىلع المتشم

 رئاسو نيملكتملاو ءاهقفلا ظافلأ ىف ىرجيامو هللا باتك ىف هنم ضرعيام ىلع

 .(5)" سانلا نيب تارواحملا

 مالكلا هوجو ةفرعم ىلإ ىدؤي هنأل عفانملا ريثك قورفلا مع نأ نيبف

 ىلع لدي اذهو . هيف ضرغلا ىلإ لوصولاو هيناعم قئاقح ىلع فوقولاو

 ظ . قورفلا ملع ةيمهأ

 ىف ىتفي ىذلا ..." : ىكلاملا ىرزاملا هللا دبع وبأ هيقفلا مامالا لاقو

 ىلع عالطالا ىف رحبتسا دق نوكي نأ بهذملا لقن ىف هبتارم لقأ نامزلا اذه

 رهاوظ فالتخا نم : اهيف مههيجوتو اهل خويشلا ليوأتو . بهذملا تاياور

 وبأ فنصملا هركذ امم .. ةئيشملاو ةدارإلاو . ءاكذلاو ةنطفلاو , ةفرعملاو لعلاك 0(

 . بلصلا ىف تبثملا همالك لبق رطسأ ىف ىركسعلا لاله

 . ما١98/ه١60١ . توريب . ةيملعلا بتكلا راد رشن . ىسدقلا نيدلا ماسح قيقحت (؟0)
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 . اهدعابت سفنلا ىلإ قبسي دق لئاسمب لئاسم مههيبشتو . بهاذم فالتخاو

 .(1)"اههباشتو اهبراقت سفنلا ىف عقي دق لئاسم نيب مهقيرفتو
 نيب هيبشتلا معي نأ بجي اميف معي نأ ىتفملا بتارم لقأ نأ نيبف

 . ءىش ىلع لد نإ اذهو « ةبراقتملا لئاسملا نيب قيرفتلاو ةدعابتملا لئاسملا

 . ةيهقفلا قورفلا ةفرعم ةيمهأ ىلع لدي هنإف
 نم ىأ) ىناثلا : ىعفاشلا ىشكرزلا نيدلا ردب هيقفلا مامالا لاقو '

 لاق ىتح فلسلا تارظانم لج هيلعو . قرفلاو عمجلا ةفرعم : (هقفلا عاونأ
"0 

٠ 

 قرفو عمج هقفلا : مهضعب

 نيب قرفلاو تافلتخملا نيب عمجلا مع ةيمهأ ىلع لدي اذه همالكو

 ْ . تالثامتملا

 هريغو هقفلا دمع نم قرفلا نإ" : ىلبنحلا ىفوطلا هيقفلا ةمالعلا لاقو

 .(*)"ةيلكلا اهدعاوقو « مولعلا نم

 هقفلا اهيلع زكتري ىتلا ةيلكلا دعاوقلاو دمعلا ةباثب قرفلا لعجف

 . قورفلا مع ةيمهأ نيبي اذهو « مولعلا نم هريغو

 . ةال/5 ليلجلا بهاوم (1)
 فاقوألا ةرازو رشن . دومحم دمحأ قئاف ريسيت قيقحت) 59/١ دعاوقلا ىف روشنملا (0)

 . (م1587/ه٠5١” . ةيتيوكلا
 . ثا ص لدجلا مع ىف لدجلا لع 9
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 يناثلا بلطملا

 ةيهقفلا قورفلا نايب قرط

 نم اهريغ نود ةيهقفلا قورفلا ىلع مالكلا بلطملا اذه ىف لوانتن

 : لوقنف ةلاطإلا ةيشخ ىرخألا قورفلا

 : نيقيرطلا دحأب نيتهباشتم نيتيهقف نيتلأسم نيب قرفلا ناب لصحي

 : لوألا قيرطلا
 نيب قرفلا ىلع لدي ةنسلاو باتكلا نم١) عطاق رهاظ صن دوجو

 . نيتلئامتم نيتلأسم

 . ابرلا لثم عيبلا امنإ اولاق مهنأب كلذإ : ىلاعت هلوقكف باتكلا امأف

 .(؟)[ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو
 ىف ابرلاو عيبلا نيب ةلثامملاو ةهباشملا دوجو ىلع ةميركلا ةيآلا تلدف

 ىبَأ ثيدح ىف ءاج امك عيبلا عاونأ نم اعون ناك ابرلا نأ كلذو . ةروصلا

 لاقف ؛ عاصب نيعاص عيبن انكو ... : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ىردخلا ديعس

 ابر اذهف ؛(7)"مهردب نيمهردالو عاصب نيعاصال" : ِلسو هيلع هللا ىلص ىنلا
 : همالك ريدقت نأل ؛ انمض اعيب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هامس دق لضفلا

 "عاصب نيعاص عيبن انك" : ديعس ىبأ لوق هيلع لد « "عاصب نيعاص اوعيبتال'

 انه الف « ابرلا وهو عيبلا نم عونلا اذه نع ىهن ٍلسو هيلع هللا ىلص هنكل

 .(4) رجح نبا لاق امك ىهنلل

 تمرحو عيبلا تلحأف مكحلا ىف امهنيب تقرف ةفيرشلا ةيآلا نأ الإ

 عيبلا لحل رخأتم مزال اهنأل امازتلا ةيآلا ظفل اهيلع لد ةقرفتلا هذهو ؛ ابرلا

 .(5)ابرلا ةمرح و

 ىمالسالا ثارتلا ءايحإ زكرم "0 مقر ليفوركيم طوطخم ؛ ىنيوجلا دمحم ىبأ قورف )١(
 . 08ص دمحأ مامالا بهذم ىلا لخدملا . ب/* ةقرو ىرقلا مأ ةعماجب

 . ةرقبلا ةروس نم ؟اله ةيآلا نم (5)
 . 6/8 رمتلا نم طلخلا عيب , (؟١) باب . عويبلا باتك . ىراخبلا (0)
 . "09/6 متفلا (4)
 . 3؟١ ص كن .« ضخ دمحمل هقفلا لوصأ (ه)
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 بلاط ىبأ نب ىلع ثيدح نم ملسو هيلع هللا ىلص هلوقكف ةنسلا امأو
 لوب لسغيو « مالغلا لوب حضني : عيضرلا مالغلا لوب ىف هنع هللا ىضر

 .(١)اعيمج السغ امعط اذإف . امعطب ملام اذه : ةداتق لاق . "ةيراجلا
 نأ ىفكيو . ةيبصلاو ىبصلا نيب قرفلل هجوأ ةدع ءاملعلا ركذ دقو

 .(؟)امهنيب ةقرفتلاب تءاج ةنئسلا

 : ىناثلا قيرطلا

 وهو « نيتهباشتم نيتلأسم نيب قرفلا هب لصخ( 57 طيس ىنعم دوجو
 .(5) ةيهقن ةدعاق ىلإ امإو ,(4)ةيلوصأ ةدعاق ىلإ امإ دنتسي

 نيتلأسم نيب ةلعلاو مكحلا ىف قرفلا نايب ىف بلاغلا قيرطلا وه اذهو

 . ىنعملو ةروصلا ىف نيتلئامتم نيتهباشتم نيتيعرف

 ضعب هل لثمف . ةيلوصأ ةدعاق ىلإ دنتسي ىذلا طبنتسملا ىنعملا امأف

 : ىلي امب ءاهقفلا
 . امولظم نوكي نأ الإ لبقي مل « ىلقب تينثتسا : لاقو هللاب فلح اذإ

 ىفو .« نطابلا ىف نيد تلخد اذإ تيون لاقو قلاط تنأ لاق ولو

 . ناتباور مكحلا

 فاالخب ؛ . خسنلاك لبقب ملف ٠ اسأر هيمي عفر ديري لوألا ىف هنأ قرفلاو

 صيصختك قطن ريغب زاجف . اهصصخ لب ةيلكلاب اهعفري مل هنإف « ةيناثلا

 .(7) قطنلا نم طبنتسملا سايقلاب مومعلا

 ماشه هعفر حيحص نسح ثيدح لاقو (١51)ح ةراهطلا باتك ىذمرتلا (9)

 ؟م/١ ريبخلا صيخلتلا ىف رجح نبا لاقو . ةبورع ىبآ نب ديعس هفقوأو ٌئاوتسدلا

 نأ ركذ مث هلاسرإو هلصو ىفو . هفقوو هعفر ىف فلتخا هنأ الإ حيحص هدانسإ

 نأو . ةبورع ىبأ نبا نم ظفحأ هنأل ماشه قيرط نم هعفر ححص ىراخبلا

 نباو ةميزخ نبا هححص 188/١ ءاورالا ىف لاقو . اضيأ هعفر ححص ىنطقرادلا
 . كلذك وه هححصو « ىهذلا هقفاوو مكاحلاو نابح

 . ١0١0/١ لئاسملا نيب قرفلا ىف لئالدلا حاضيإ . ا/ة.98/؟ نيعقوملا مالعإ (؟)
 . بر/؟ ةقرو ىنيوجلا قورف (9)
 . 58ص دمحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا (؛)

 . ١/" ىارقلا قورف (4)
 . )7١4( مقر ؟٠.35١5/ا لئالدلا حاضيإ (»)
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 هنإ : لوقت ىتلا ةريبكلا ةدعاقلاكف ةيهقف ةدعاق ىلإ دنتسي ىذلا امأو

 ىف « جوزتلاو . بيطلا ليلدب . ءادتبالا ىف رفتغيالام ةمادتسالا ىف رفتغي
 0 امهتمادتسا نود امهؤادتبا عنمي « مارحالا

 .(5]"ادصق هيف رفتغيالام انمض ءىشلا ىف رفتغي" : اضيأ لاقيو
 ىتلا فاصوألاو للعلا ىلع ىلينملا ىفوطلا هيقفلا ةمالعلا ملكت دقو

 ىلعو ؛ ىدرطلا وهو بسانم ريغو . مكحلل بسانم ىلإ اهتاوذ ىف مسقنت

 عماج ىلإ ماكحألا روص ثيح نم اهعاضوأ ىف مسقنت ىتلا فاضوألاو للعلا
 عماجلا فصولا ىف رظني نأ قرفلا ىف رظنلا قيرطف' : لاق مث ؛ قرافو

 امهيأ طانملا حيقنت قيرطب ىدرطلا ىغليو . امهنم بسانملا ربتعيف ٠ قرافلاو

 هجتيف ةبسانملا نابذاجتي دقو . امهبسنأ بلغيف نيبسانم نانوكي دقو « ناك

 قرفلا امف . نالتاق امهنأ ىنجألاو بألا نيب عماجلا : الثم لاقيف . فالخلا

 ةبسانم دشأ هنإف . ةوبألا فصو : لاقيف ؟بألا نود ىنجألا لتق ىتح امهنيب

 دمعت نم ةداع عنمت بألا ةقفش نأ ةهج نم « هتابثإل لتقلا نم دوقلا طاقسإل

 هبيلغت امأو . اقراف نيبسانملا دحأ بيلغت اذهف ؛ ىنجألا فالخب دلولا لعق

 وأ فيسب هبرضي نأ نيب هدلو بألا لتق ىف اندنع قرفال هنأ وهف , اعماج

 قافشالا وهو عماجلا ىنعملل ابيلغت هب لعقيال هنإف , هحبذي وأ مهسب هيمري

 ىلإ ةبسنلاب وه ذإ . حبذلا ةيصوصخ وهو قرافلا ىنعملل ءاغلإو « عزاولا

 قرف دوقلل ةبسانم حبذلا ةيصوصخ ىأر امل كلامو . ىدرط روكذملا عماجلا

 ىلإ ىضفأف « ابيدأت هعيورت دارأ هنأ لمتحي حبذلا ىوس اميف هنأل . امهنيب
 : لاقي ذئنيحو « شالتم هيف بيدأتلا لامتحا نإف حبذلا فالخب , أطخ هلتق

 هنأل ةوبألا فصو ىغليو . ىنجألاك صاصقلا هيلع بجوف . دمعتم لتاق

 . هيلع تحجرت هتابثال ضحملا دمعلا ةبسانمف دوقلا مدعل ابسانم ناك نإو

 . ”038 مقر 414/١ لئالدلا حاضيإ (9)
 . ١1ص يجن نبال ء ١١ص ىطويسلل رئاظنلاو هابشألا (؟9)
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 : هلاثمف . فالخلا هجتي ىتح ةبسانملا ىف قرافلاو عماجلا براقت امأو

 . ىبصلا لام ىف ةاكزلا باجيإو , لكألاب موصلا ةرافك بايإ

 ةرافكلا بجوأ موصلا داسفإ مومع ربتعا نمف ىلوألا ةروصلا ىف امأف

 - ايدرط افصو عامجلا ةيصوصخ ىأرو « عماجملا هيشأ ةدابعلل دسفم : لاقو
 مب ارثؤم اقراف عامجلا لعج داسفإلا صوصخ ربتعا نمو . طانملا حيقنتب هاغلأ

 . هنودب مكحلا تبثي مف قبس

  ةهج نم  اعماج غلابلاو ىصلا نيب نألف : ةّيئاثلا ةروصلا ىف امأو

 قلعت ىف امهكارتشال بسانم وهو . امات اكلم ىوكزلا باصنلا كلم وهو

 , تادابعلاب افلكم غلابلا نوك وهو  ىرخأ ةهج نم  اقرافو امهلامب ةاكزلا
 عماجلا ربتعا نمف . ىصلا فالخب ؛  اهباجإ ىأ  همزلف ةدابع ةاكزلاو

 . هنع اهطقسأ قرافلا ربتعا نمو « ىصلا لام ىف ةاكزلا بجوأ

 ىف ماكحألا لئاسم ىرجت طمنلا اذه ىلعو': الئاق ىفوطلا فنأتساو

 هبسحب رظن ىلإ جاتحيف . طسوتيو ىفخيو قرفلا رهظي دقو ؛ قرفلاو عمجلا

 .(1)" كلذ ف

 ماكحألا ىف ةروكذملا [ةلثامتملا| روصلا نيب قيرفتلا نإ : ىدمآلا لاقو

 .(5)عرفلا وأ لصألا ىف هل ضراعمل وأ  اعماج عقوام ةيحالص مدعل امإ

 . 77901 لدجلا لع ىف لدجلا مع 0(

 . 76/9 نيعقوملا مالعإ (؟)
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 ثلاثلا بلطملا
 قورفلا ىف ةفلؤملا بتكلا

 هنكلو , طقف ةيهقفلا لئاسملل ضرعتلا ىلع قورفلا نف رصتقي م

 ىنتعا دقو . ةيعرشلا ريغو ةيعرشلا مولعلا نم .ىرخأ تالاجم ىلإ اهادعت

 قيرفتلا ىلع دعاسي هنأل ادج مهم هنأب هوفضوو نفلا اذهب مالسالا ءاملع

 ىتحو لب . ةلثامتملا لئاسملا نيبو . ةهباشتملا ىناعملاو ظافلألا نيب زييمتلاو

 . ةبراقتملا مولعلا نيب

 نم تالاجملا فلتخم ىف ةفلؤملا بتكلا نم افرط قأي اميف ركذن نحناهو

 اهلوحامو ةيهقفلا قورفلا ىف ةفلؤملا بتكلا ىلع زيكرتلا عم « نفلا اذه

 . ةيهقفلا لئاسملا وأ ةيهقفلا دعاوقلا وأ ةيلوصألا دعاوقلا نيب قرفلاك

 : قطنملاو بدألاو وحنلاو ةغللا ىف قورفلا
 ١ ىوغللا تباث ىبأ نب تباثل [ةغللا ىفإ قرفلا باتتك

 لهس نب هللا دبع نب نسحلا ىركسعلا لاله ىبأل ةيوغللا قورفلا
 .(9) ىوغللا بيدألا

 نب نسحلا مساقلا ىبأل رعشلا ىناعم نم كرتشملاو صاخلا نيبام قرف

 .(5) ىدمآلا ىحب نب رشب

 ديبع نب دمحم نب نمحرلا دبعل ربخلاو فصولا نيب قرفلا ىف ربتعملا

 .(4) ىرابنألا نب نيدلا لامك ىوحنلا تاكربلا ىبأ هللا

00 
(0 
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 . توريب « ةلاسرلا ةسسؤم ء م1585/ه605١ . ؟/ط . نماضلا حلاص متاح قيقحت

 . ما581/ه١40١ . توريب . ةيملعلا بتكلا راد . ىسدقلا نيدلا ماسح قيقحت

 . 8/١” ةاورلا هابنإ

 . ؟54,39/* تايفولا تاوف



 (م)

 .(17فلؤملا سفنل دودمملاو روصقملا نيب قرفلا ىف دوقعلا ةيلح (ه)
 .(5]فلؤملا سفنل ءاظلاو داضلا نيب قرفلا ىف ءالضفلا ةئيز 6

 .(5)فلؤملا سفنل ء ثنؤملاو ركذملا نيب قرفلا ىف ةغلبلا )0

 ىنابيشلا دمحم نب كرابملا تاداعسلا ىبأ نيدلا دجمل ةينبألا ىف قورفلا م

 .(4) ريثألا نباب فورعملا

 .(5) ىسخرسلا دمحم نب دمحأ سابعلا ىبأل قطنملاو وحنلا نيب قرفلا (9)

 : دئاقعلا ىف قورفلا(ب)
 نب دمحأل رحسلاو ةماركلاو ةزجعملا : ةثالثلا قراوخلا نيب قرفلا )١(

 .(5)] ىقكارملا ىدزألا ءانبلا
 بيطلا نب دمحم ركب ىبأل باستكالاو قلخلا نيب قرفلاو دابعلا فرصت (1)

 .(؟/) ىنالقابلا ىضاقلاب ريهشلا

 .(8/)ءايلوألا تاماركو ءايبنألا تازجعم نيب قرفلا هلو )1١(

 ةنس قوتملا ىدادغبلا دمحم نب رهاط نب رهاقلا دبعل قرفلا نيب قرفلا (1)
 .(ةلدعجو

 : هوحنو بطلا ىف قورفلا(ج)
 دمحأ رازجلا نبال اهضارعأ فلتختو اهبابسأ هبشت ىتلا للعلا نيب قرفلا (1:)

 ١5١7. ىقيرفالا بيبطلا ميهاربا نبا

 . 594.79 ١/ تايفولا تاوف («).(؟).(١)

 . 491/9١ ءالبنلا مالعأ ريس (4)
 . ١١65/9 نونظلا فشك (ه)

 . ١69/١ سابتقالا ةوذج (9)

 . 59/9 كرادملا (0إ)

 . 44"/؟ رايعملا (م)
 نانبل « توريب . رشنلاو ةعابطلل فراعملا راد هترشن دقو . ”0/* تايفولا تاوف (9)

 . ١١65/9 نونظلا فشك (0)



0) 

 در
3 

00 

00) 

 ( م4 )

 دمحن نب لهس متاح ىبأل حور ىذ لك نيبو نييمدآلا نيب قرفلا

 /1١. ىناتص 1

 : اهريغو ةيلوصألا لئاسملا ىف قورفلا
 ىعفاشلا ىلحملا ىلعم نب ليعامسال سلاجملا تامدص ىف سباعلا ثيللا

 نم ةيلوصألا قورفلاب اصاخ امسق هيف لعج (ه810/1) ةنس هنم غرف

 « مزاللا ريغو مزاللا طرشلا نيب قرفلا هيف ركذ ء ١* ىلإ "٠ ةقرو

 . ليلدلاو ةلعلا نيبو . ةلعلاو ببسلا نيبو « ببسلاو طرشلا نيبو

 .(1).. ةيعرشلاو ةيسملا للعلا نيبو « ةجحلاو ةلعلا نيبو
 نيدلا جارس وهو (ه5٠8) ىعفاشلا ىيقلبلا مامإلل قورفلا ىف ةلاسر

 نيب قورف ةتس اهيف ركذ . ىنانكلا ريصن نب نالسر نب رمع صفح وبأ

 .(7).. بجوملاب مكحلاو « ةحصلاب مكحلا

 ريغو مزاللا طرشلا نيب قرفلا هيف ركذ . ىدنفأ ضوعل لوصألا قورف
 .(4].. ببسلاو طرشلا نيبو « مزاللا

00 
(0 
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 . 57/7 ةاورلا هابنإ

 دعسأ ىسيباركلل قورفلا نع ؛ تعلط - لوصأ - 175 مقر بتكلا رادب طوطخم

 تيوك عباطم , م1585/ه405١ ء3ا/ط مومط دمحم قيقغ ىروباسينلا دمحم نب

 لوصأ ١ مقر ميفوركيمو ؛ 0 ةيتي وكلا فاقوألا ةرازو رشن «ةيراجتلا زميات

 . ىرقلا ما ةعماجب ىمالسالا ثارتلا ءايحإ زكرم -

 . ١١/١ ىسيباركلل قورفلا نع  ةحفص ا١ا/  باههؤال مقر بتكلا رادب طوطخي

 ب١٠١ ىلإ 7٠5! نم ال"89 مقر عومجم نمض سنوتب ةينطولا بتكلا رادب طوطخم
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 : ةيهقفلا دعاوقلا نيب قورفلا (ه)
 نب دمحأ نيدلا باهش سابعلا ىبأل قورفلا ءاونأ ىف قوربلا راونأ (19)

 ةريبكلا ةيملعلا هتميقو هتيمهألو . (ه584) ىكلاملا ىفارقلا سيردإ

 رهشأ نمو ؛ ةيكلاملا ءاملع ضعب هحيحصتو هراصتخاو هبيذهتب ىنتعا

 : ىليام كلذ ىف تارصتخملا

 هللا دبع نب مساق نيدلا جارسل قوربلا ءاونأ ىلع .قورشلا راردإ )2٠(

 00 . (هالكال) بسلا طاشلا نباب فورعملا ىراصنألا

 نب ىلع دمحمل ةيهقفلا رارسألا ىف ةينسلا دعاوقلاو قورفلا بيذهت )١(
 .(10(موعسجم) ةكم ىتفم ىكلاملا نيسح

 ىروقبلا ميهاربا نب دمحم هللا دبع ىبأل ىفارقلا قورف بيترت (؟؟)

 .(")(هب.ب)

 دمح نيدلا سمش هللا دبع ىبأل قورفلا ءاونأ ىف قوربلا راونأ رصتخم (؟)
 .()(منا6) ىسنوتلا ىعبرلا مالسلا دبع نبا

 ساور دمحم رصتنملا ىبأل ةنودملا لئاسمل ىدجبأ بيترتب ىليلحت سرهف (؟4)

 . فراعملا راد « ىفارقلل قورفلا باتكب قحلم (رصاعم) ىج ةعلق

 .(4) توريب
 قورفلا باتك راصتخاو بيذهت ىف ةفلٌؤملا بتكلا ركذ نم رسيتام اذه

 . ىفارقلل

 . هشماهب ناعوبطم قورفلا بيذهتو ,. قورشلا راردإ نارصتخملاو ىفارقلا قورف (1])

 . توريب . بتكلا ملاع

 . (149815) , (9018) مقر سنوتب ةينطولا بتكلا رادب طوطخم (؟)

 . (14945) مقر سنوتب ةينطولا بتكلا رادب طوطخم (0)
 . "98ص ىقشمدلل ةيهقفلا قورفلا (4)



 (هح)

 مامالاو ىضاقلا تافرصتو ماكحألا نم ىواعفلا زييق ىف ماكحألا (؟5)

 )١(. ىفارقلل

 : اهريغو هيهقفلا لئاسملا ىف قورفلا (و)
 ىلقصلا نوراه نب دمحم نب قحلا دبع دمحم ىبأل قورفلاو تكنلا (؟0)

 . هتساردو هقيقحت ددصب نحن ىذلا (ه431) ىكلاملا

 ىعفاشلا ىريبزلا هللا دبع نب ناميلس نب دمحأ نب ريبزلل تكسملا (؟0)

 .(5)(هسدب)

 ناطقلا نباب فورعملا ىدادغبلا دمحأ نب دمحم نب دمحأل تاحراطملا (؟8)

 .(”)(هعمو) ىعفاشلا

 .(4)(هعمم) ىعفاشلا ىيوجلا فسوي نب دمحم هللا دبع ىبأل قورفلا (؟9)

 لئاسم اهرثكأو قورفلا بتك نم تيأرام ربكأ وه" : ىفوطلا لاق
 نسحأ نم هنإ : ىشكرزلا لاقو .(0)"ذختم اهفطلأو كرادم اهدوجأو

 قرف )1٠١( فلأو نيتئام ىلع لمتشي وهو .(5)"هفلا اذه ىف فنصام

 )(  م0 توريب . ةيمالسالا تاعوبطملا بتكم رشن , ةدغ ىبأ حاتفلا دبع قيقحت ١ه/
 ىارقلا قورف رظناو ء١٠3ص م1971 ١/” .

 قراوفلاو عماوجلا ريرحت ىف قئاقدلا علاطم .« ؟40/* ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط (؟)

 . ؟ضص ىونسألل

 . ”"ص قئاقدلا علاطم , "0/0/4 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط (+)

 اهفرع اذك . ناهذألا حيقنت اهب دصقي ةصيوع لئاسم ىه تاحراطملا : ةدئاف .

 . 7/١ دعاوقلا ىف روثنملا ىف ىشكرزلا
 نع القن (4318) مقر قيبرتسش ةبتكمو  هقف لوصأ - 5 مقر ناخرت ىف طوطخم (4)

 نب نمحرلا دبع بلاطلا هنم لوألا ءزجلا ققح . ٠4ص ىقشمدلل ةيهقفلا قورفلا

 ءزجلا ققحي نآلا وهو . (ه1405) مامالا ةعماجي ريتسجام ةلاسر ىف ىيزملا ةمالس

 . هاروتكد ةلاسر ىف هنم ىناثلا 1

 . ال*ص لدجلا مع ىف لدجلا ملع )هز

 . 598/١ دعاوقلا ىف روثنملا (3)
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 .(07)(هع9) ىعفاشلا ىناجرجلا دمحم نب دمحأ سابعلا ىبأل ةاياعملا م.(

 امب هيف أ .« (ه559؟ دلو) ىنميلا ىلشولا ىحي نب ىلعل قرفلاو عمجلا ("1)

 .ا؟ /دحأ هب تأي ا

 ناميلس نب ركب ىبأ نب دمحم نيدلا ردبل ءانثتسالاو قرفلا ىف ءانغتسالا م

 .(7)(ه.5) ىعفاشلا ىرصملا ىركبلا ىكزلا

 ىعفاشلا ىطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالجل رئاظنلاو هابشألا (")

 000 0007 .(4)(موحد)

 صصخ (ه970) ىفنحلا من نب يهاربإ نيدباعلا نيزل رئاظنلاو هابشألا ("4)

 .(8]كلذب حرص امك ىبوبحملا قورف نم اهلقن دقو « قورفلل اءزج هيف
 دبعل ةعفانلا ةعيدبلا ميساقتلاو قورفلاو ةعماجلا لوصألاو دعاوقلا (*ه)

 .(5) ىدعسلا رصان نب نمحرلا

 . ةيهقفلا لئاسملا نيب قورفلا (ز)
 : ىفنحلا بهذملا ىف

 ىسيباركلاب فورعملا حلاص نب دمحم لضفلا ىبأل قورفلا بانك (+)

 00000085 ىدنقرمسلا

 ىليمز هققح (ةحول 94) د١9 مقر برغملا ىف طابرلاب ةماعلا ةنازخلاب طوطخم ()
 . ىرقلا مأ ةعماجي هاروتكد ةلاسر ىف رشبلا رصان نب ميهاربإ لضافلا

 . ١78 ص قئاقدلا علاطم باتك ققح ةمدقم رظنا (؟)

 مأ ةعماج عباطمب هاروتكد ةلاسر ىف قيبثلا دوعس قيقحتب تادابعلا مسق هنم عبط ()

 . هنم ىقابلا ءرجلا ققحب نآلا وهو ه54١14 ىرقلا

 . خيرات نودب ىلحلا ىبابلا ىسيع ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد (4)

 ء ما958/ ه١ ملا/ ةرهاقلاب ىلحلا ةسسؤم رشن . ليكولا دمحم زيزعلا دبع قيقحت (ه)

 . 4! 8ص رئاظنلاو هابشألا رظناو

 ظ . م1985 ضايرلاب فراعملا ةبتكم رشن ()
 ةعماج ىف هاروتكدلا ةجرد لينل ىنارهزلا نسحملا دبع ليمزلا هقيقحتب نآلا موقي (0)

 . ىرقلا مأ



)86( 

 ىربطلا ىفطانلا دمحم نب دمحأ سابعلا ىبأل قورفلاو سانجألا باتك ("0)

 .(17(هع4)

 ىسيباركلا نيسحلا نب دمحب نب دعسأ رفظملا ىبأل قورفلا باتك (*م)

 .(؟)(ههب.) ىروباسينلا

 ىبوبحملا هللا ديبع نب دمحأل لوقنلا قورف ىف لوقعلا حيقلت (99)

 | .(”)(ه.)

 .(4)(مه7974)  قامكرتلا نامثع نب دمحأل قورفلا (40)

 .(9) ىروباسينلا ركب ىبأ نب ىلع نيدلا مجنل قورفلا ريرت (40)
 ةنس هنم غرف) ىتياغرم دواد ىجاح نب ليئارسإ نب ديزيابل قورفلا (40)

 ١. 1مم.

 .(9) ىناتسدرألا دمحم دمحأل قورفلا (4)

 دعسأ رفظملا ىبأ جهنم امهيف امهافلّؤم جهن ناريخألا ناباتكلا ناذهو

 .(8) ىسيباركلا

 .(4]لوهج فلؤمل ةفينح ىبأ بهذم ىلع قورفلا (44)

 ةبتكملاب طوطخم وهو . 85ص ةيهبلا دئاوفلا ء ؟م03ا/9/؟ ةداعسلا حاتفم (9)
 . 547 مقر ىدنفأ دعسأ ةبتكمبو ء ٠١ مقر لوبنطساب ةيناميلسلا

 )  )0ه1640؟ ةيتيوكلا فاقوألا ةرازو عبط , مومط دمحم قيقحت .
 ىف امك ه404١ رهزألا ةعماج ةعيرشلا ةيلك هاروتكد ىناغفألا ريش ىداهلا دبع قيقحت )0( 

 . 58/١ لئالدلا حاضيإ
 ْ . ١؟هال/5 نونظلا فشك (:)
 . 55/١ لئالدلا حاضيإ ىف امك م8/15 .غ ؟*”/١ نونكملا حاضيإ (ه)

 نمض ضايرلاب ةيمالسالا تاساردلاو ثوحبلل لصيف كلملا زكرمب ميفوركيم طوطخم ()
 ميف وركيملا سرهف (م1) مقر عومجم

 ةبتكم ىفو (85070) مقر عومجب نمض دادغيب فاقوألا بتك نئازخ ىف طوطخم 0(

 . (4848) مقر عومجم نمض ةماعلا نيلرب

 . ”٠«3ىةر/ا لئالدلا حاضيإ (م)
 عومجج نمض ةيمالسالا تاساردلاو ثوحبلل لصيف كلملا زكرمب مليفوركيم طوطخم )9

 ٠ ميفوركبملا سرهف هقف مقر



 ( ه4

 : ىكلاملا بهذملا ىف

 ىلع نب نمحرلا ديع مساقلا ىبأل بهذملا نم ةهبتشم لئاسم قورف (؛ه)

 .(17)(هع) بتاكلا نباب فورعملا ىنانكلا

 رصن نب ىلع نب باهولا دبع ىضاقلل هقفلا لئاسم ىف قورفلا (؛1)

 .(*) دئاوفلا ريثك فيطل وهو 1 (ه6455) ىدادغبلا

 سماخلا نرقلا نم) ىقشمدلا ىلع نب ٍلسم لضفلا ىبأل ةيهقفلا قورفلا (40)
 000 الس | .(4)( ىرجملا

 وهو . ىزاصنألا ىسلدنألا فسوي نب دمحم هللا دبع ىبأل قورفلا (:8)

 .(0) لكاسملاو دئاوفلا ريثك عماج باتك

 سابعلا ىبأل قورفلاو عومجلا نم بهذملا ىفام عمج ىف قوربلا ةدع (49)

 .(57 قرف (ك166) هيفو (هق14) ىسيرشنولا ىبب نب دمحأ

 .(9)لوهجم فلؤمل ةيكلاملا بهذم ىلع ماكحألا ىف قورفلا (6:)

 . ؟ه_"ىهكر/ال كرادملا ()

 .؟8/؟ جابيدلا (؟)

 . ١/١" لئالدلا حاضيإ ىف امك 7ص لدجلا ملع ىف لدجلا مع 6
 )  )4ىمالسالا برغلا راد « سراف ىبأ ةزمحو نافجألا ىبأ دمحم قيقحت . ط/١.

 تاوريب 2م -.

 . 1١/١" لئالدلا حاضيإ ىف امك 7ص لدجلا مع ىف لدجلا ملع )هز

 . ه١6٠15 . ث١/ط . توريب ىمالسالا برغلا راد . سراف ىبأ ةزمح قيقحت )3

 , مامالا ةعماجب ةيزكرملا ةبتكملاب ليفوركيم (ف/40097) مقر ىيبرتسش ةبتكمب طوخم (0)

 . 1/١" لئالدلا حاضيإ ىف امك (ف/7/45.0) مقر عومجم



00 

 : ىعفاشلا بهذملا ىف

 ىذمرتلا ممكحلا ىلع نب دمحم هللا دبع ىبأل ةيعفاشلا عورف ىف قورفلا (01)

 ا/(معم. وأ ؟مه)

 .( 1( 5( جيرس نب رمع نب دمحأ سابعلا ىبأل قورفلا (0؟)

 نباب فورعملا ليعامسا نب ةمالس ريخلا ىبأل لئاسملا قورف ىف لئاسولا (0)

 ىف فنصام | نسحأ نم وهو ىشكرزلا لاق" )(هكم.0) ىسدقملا ةعامج

 ش ش .(4)نفلا اذه

 ىربطلا ىطانحلا نسحلا نب دمحم نب نيسحلل قورفلا ىف ةيافكلا (5:)

 .(65)(هعوم)

 ىنايورلا دمحم نب دمحأ نب ليعامسإ نب دحاولا دبعل قورفلا (04)

 1 .(3)(هم.0)

 ىرصملا ىرامزدلا نيدلا لامك ىلع نب بساشك نب دمحأل قورفلا (51)

 .()(هجم)

 قتنمرألا ىلذهلا دواد نب ىلع نب ديجملا دبع نب سنويل قرفلاو عمجلا (00)
 .(6)(هبجم)

 . 1768/9 نونظلا فشك (1)

 . ؟60 ص ىنيسحلل ةيعفاشلا تاقبط ء1؟60//؟ نونظلا فشك (؟)

 "45 ص ىنيسحللو , 551/١ ةبهش ىضاق نبالو « 4١١/5 ىونسألل ةيعفاشلا تاقبط ()

 . 59/١ دعاوقلا ىف روثنملا (4)

 ْ . ١598/7 نونظلا فشك ء 01١1/١ نيفراعلا ةيده (ه)

 .ةاياعملا بحاص ىناجرجلا ةمجرت ىف هركذ ١960/7 ىكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط (+)

 . 7٠/8 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ()

 . 59/9 ىونسألا تاقبط 0



)00 

 نباب فورعملا ىرصملا ىبرغملا دحاولا ديع نب ىلع نب دمحمل قورفلا (58)
 .١١/(ما د0 ) ضشاقنلا

 نب نسحلا نب ميحرلا دبعل قراوفلاو عماوجلا ريرحت ىف قئاقدلا علاطم (49)

 .5٠/(هابال؟#) ىونسألا ىلع

 نب رمع نب نيدلا ردبل عمجلاو قرفلا نايب ىف عمسلاو نيعلا ةرق (+0)

 .15/ ىثيرحلا ىسابعلا ىلداعلا دمحن نب دمحأ

 0 20: ىلينحلا بهذملا ىف

 رورس نب ىلع نب دحاولا دبع نب ميهاربإل ةيهقفلا لئاسملا ىف قورفلا (5)

 .(4)(هد14) ىلبنحلا ىسدقملا

 .(60(مج) ةنينس نب ىرماسلا نيسحلا' نب هللا دبع نب دمحمل قورفلا (5؟)

 ىسدقملا حجار نب دمحم نب دمحأ سابعلا ىبأل قورفلا ىف لوصفلا (5+)

 : لئاسملا ريثك , قورفلا بتك نسحأ نم باتك وهو .(17(مدمم)
 .(؟)امهفيطل ذخاملا قيقد « ادج عفان

 .(6)(هجوو) ىسدقملا ناردب نب ىوقلا دبع نب دمحمل قورفلا (54)

 . »/١97 ةبهش ىضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط (9)

 حاضيإ ىف امك ه1897 رهزألاب ةعيرشلا ةيلك (هاروتكد) لصاو ديرف رصن قيقحلا (؟)
 . 8/١" لئالدلا

 . 99/١ نيرحبلا تاطوطخ سرهف (©)
 . 98/9 ةلبانْحلا تاقبط ليذ (:)

 (3) مقر ىرقلا مأ ةعماج ىمالسالا ثارتلا ءايحإ زكرم ليفوركيم طوطخم ()
 مامالا ةعماجب ىحيلا ميهاربا نب دمحم هققح هنم تادابعلا مسقو . هقف لوصأ

 . مم ريتسجام)

 . "ص ىقشمدلل ةيهقفلا قورفلا باتك ققحم هركذ (5)
 . 7؟ص لدجلا ٍلع ىف لدجلا لع 0(

 . "8/؟ ةلبانحلا تاقبط ليذ (م)



 (9؟)

 دبع نيدلا فرش دمحم ىبأل لئاسملا نيب قرفلا ىف لئالدلا حاضيإ (56)

 .(17(مب4) ىدادغيلا ىناريرزلا دمحم نب هللا دبع نب ميحرلا

 هاروتكدلا ةجرد لينل ليبسلا هللا دبع نب دمحن نب رمع ليمزلا َخ يشلا 8 حث 0(

 . ها4١4 ماع اهعباطم ىف عبطو ىرقلا مأ ةعماجب



 ( و« )

 عبارلا ثحبملا ْ]

 ةنودملا ىنعم عبارلا بلطملا . لوألا ثحبملا ىف انحضوأ نأ قبس

 اهب دوصقملا نأ ىحالطصالا فيرعتلا نم نيبناو « ىحالطصالاو ىوغللا

 مساقلا نبا مامالا ةياور نم نونحس مامالا اهعمج ىتلا "ةطلتخملاو ةئودملا"

 ء كلام باحصأ رابكو مساقلا نبا لاوقأ اهيلإ فاضم كلام مامالا نع

 ؛ كلام بهذم لاوقأ اهب معد ىتلا راثآلاو ثيداحألا نم ةلدألا اهيلإ فاضم

 تاراصتخالاب نويكلاملا ءاهقفلا اهيلع لوعو ةبراغملا دنع ترهتشا اهنأو

 ةنودملا ةيمهأ ىلع لدي هتاذ دح ىف اذهو . كلذ ريغو ىشاوحلاو حورشلاو

 . ىكلاملا بهذملا بتك نمض ةرادصلا ناكم اهلالتحاو

 ىكلاملا بهذملا ءاملع لوحف ضعب كرتن اهتيمهأ نايب نم ديزمللو

 : كلذ نع مهسفنأب نوثدحتي

 ىلع اهتياور حجرملا بهذملا لصأ ىه' : لوقي ضايع ىضاقلا اذهف

 .(1]" ههتركاذمو مهت رظانم

 بتك لجأ اهنإ' : لوقي ىسنوتلا عيفرلا دبع نبا ىضاقلا اذهو

 .(؟)"كلام ةذمالت لجأ مساقلا نبا ءالمإ نم ىكلاملا بهذملا

 نبا لاق قتح ٠ نيواودلا نم هقفلا 2 فلأ ام فرشأ ىهو . هندمعو بهذملا

 ةنودم هدعبو . كلام أطوم نم حصأ هللا باتك دعبام ىوري : سنوي

 لوئحس "00

 . ؟؟ة/# كرادملا (0)

 . #4 ص جابيدلا زيرطتب جاهتبالا لين (؟)

 . 64/١ ليلجلا بهاوم (+)



)94( 

 ابِإف « باتكلا قلطأ اذإف' : هلوق ىشرخلا ىلع ىودعلا ةيشاح ىف ءاجو

 .(1)"اهيلع ةبلغلاب املع مهدنع هتروريصل اهنوديري
 (عوممم) فلأ نيثالثو تس ىلاوح اهيتفد نيب ةنودملا تنمضت دقلو

 . ةغلابلا اهتيمهأ ىلع لدي امم (8) رانتياو ثيداحألا بناج ىلإ ,(5) ةلأسم

 وبأ لاق . ىوتفلا ىف اهريغ ىلع ةمدقم اهنأ اضيأ كلذ ىلع لديو

 نم ىلوأ ةئودملا ىف كلام لوق' : بيذهتلا ىلع ررطلا ىف ىجنطلا نسحلا
 نم ىلوأ اهيف مساقلا نبا لوقو ؛ مظعألا مامالا هنإف , اهيف مساقلا نبا لوق

 نبا لوق نم ىلوأ اهيف هريغ لوقو ؛ كلام بهأمب ملعأ هنأل . اهيف هريغ لوق

 نأ اذه نم ررقتف : نيدلا ناهرب لاق . اهتحصل كلذو . اهريغ ىف مساقلا

 ىف روهشملاو ؛ ةنودملا ىف ناك اذإ بهذملا ىف روهشملا وه مساقلا نبا لوق

 ىف ةبراغملا نوفلاخيام اريثك نويقارعلاو . ةنودملا بهذم وه ةبراغملا حالطصا

 نيرخأتملا لمع هب ىرج ىذلاو ؛ تاياورلا ضعب نورهشيو « روهشملا نييعت

 4)"ةيراغملاو نويرصملا هرهشام ريهشت رابتعا

 : ةحيلطلا ىف رعاشلا لاق اذه ىفو

 (5) ةيراغ تسيل قرشملاب سمشلاو ةبراغملا رهشام اوحجرو

 اهب اونتعا اثيدحو اميدق ءاهقفلا نأ اضيأ ةغلابلا اهتيمهأ ىلع لديو

 ء ايفاو احرش اهحرش نم مهنمو . اهرصتخاو اهصخل نم مهنمف . ةقئاف ةيانع

 . 8/١” ىشرخلا ىلع ىودعلا ةيشاح (9)

 . "6٠ص ىكلاملا هقفلا ةملعم ,« 4؟0/* جابيدلا . ”دال/#» كرادملا (؟)

 ادج ةقيتعلا] ةخسنلا هذه ىشاوح ىف دجو : ١ص ةنودملا نم (5) دلجملا ىف ءاج ()

 فالآ ةعبرأ ىلع ىوتحت اهنأب ضايع ىضاقلا ىلإ بوسنم لوق [عبطلا ىف ةدمتعملا
 ةلأسم (4.0.0) فلأ نيعبرأو , رثأ ("5000) فلأ نيثالثو ةتسو ءاثيدح (40-0)
 عيبر (4) ةنسلا )١0( ددع ةرصاعملا ةيهقفلا ثوحبلا ةلجب ىف امك كلذ ريغ ليقو

 . 9الص ها41  ةرخآلا ىدامج لوألا .

 . 9/١١ رايعملا (4)

 . ل4 ص (عومجم نمض) ةحيلطلا ()



) 15 ( 

 .(1)اهتالكشم ىلع هبنو اهراكفأ ضعب ىلع قيلعتلاب ىفتكا نم مهنمو

 تاقيلعتلاو حورشلاو تارصتخملا نم هرصح رسيتام ركذن ىلب اميفو

 . اهلوح رودي امم كلذ ريغو

 قيلاعت وأ حورش وأ تارصتخيم امإف : ةنودملا لوح ةفلوملا بتكلا امأو
 لااا تيس يك اا سل ل اسك ا ا 3

 : تاجرختسمو هيبانت وأ تادايزو ديباقت وأ 2« تاديهمتو

(0 
00 

00 

0 

0 

9 

 : اهنم رسيتام ركذب انه ىفتكنو « ةريثك ىهف ةنودملا تارصتخمم امأف

 نم ىسلدنألا ىدايزلا ىعالكلا طابسأ نب سنجع نب ميهاربا راصتخا

 .(")(م886) ةقشو لهأ
 (ه889) ىصفقلا ىمخللا زرح ىبأ نب يهاربا نب سيدمح راصتخا

 0 وهو : ضايع لاق

 نم هلصأ « ىاجبلا ىنهجلا لوخنم نب ريرج نب ةملس نب لضف رصتخم

 .(4)(معحو) ةريبلا

 ىسيع نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع ىبأل ةنودملا راصتخا ىف برغملا

 .(5) قافتاب هل لثمال : ىوجحلا لاق (همم0) نينمز ىبأ نبا
 ىطيلطلا نوشيع نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع ىبأ راصتخا

 .(370مم4)

00 
 ع
0 
)0( 

 تاروشنم . ىديجلا رمعل ىمالسالا برغلا ىف ىكلاملا بهذملا خيرات ىف تارضاحم

 . 18172181ص م19481//ها9٠4/ ظاكع

 . 778.51الا/ل/١ جابيدلا ء 147 ص سابتقالا ةوذج
 . "عر جاييدلا 2 ؟"؟؟5 ؟١1/ه كرادملا

 . ١8ص روتلا ةرجش . ١1//؟ جابيدلا . "08ص سبتقملا ةوذج

 جابيدلا . ه*”ص سبنقملا ةوذج « /8.ا/ا/ص سمتلملا ةيغب ء 186ه/ا/ كرادملا

 اا

 رونلا ةرجش . 4١٠/؟ جاييدلا ,« 58/9 سلدنألا ءاملع خيرات ء ١17/5 كرادملا

 . 66 ص
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 ىلطيلطلا ىومألا دعاص نب حابر نب دمحم هللا دبع ىبأ راصتخا

 .(0)(همهم)

 لاق (ه854) ىوحنلاب فورعملا ىنالوخلا كلملا دبع نب دمحم راصتخا

 "/روهشم وهو : ضايع
 .(؟)(معدب) ملسلا نب رذنم نب قاحسا نب دمحم ركب ىبَأ راصتخا

 ىرصملا مث ىسيقلا مهاربأ ٠ نب قاحسا نب ليعامسا .مساقلا ىبَأ راصتخا

 00 .(4)(هعمف)

 نبا لاق (ه885) ىناوريقلا ديز ىبأ نب هللا دبع دمحم ىبأ رصتخم

 0 ة) روهشم وهو : كوحرف
 ىطرقلا ىوحنلا ىقلاطوطلا جرف نب هللا ديبع ناورم ىبأ راصتخا

 .(7) برز نب ركب وبأ ىضاقلا هنتسحتسا (ه085)
 ىدزألا مساقلا ىبَأ نب , فلخ ديعس ىبأل ةنودملا راصتخا ىف بيذهتلا

 .(7/) ةريثك حورش هيلعو روهشم وهو (ه#ا/* هفلأ) ىعذاربلاب فورعملا

 ىومألا ريظنش نب نيسح نب دمحم نب مها ربا قاحسا ىبأ راصتخا

 .(8)(ه4.9) ىلطيلطلا

 فورعملا ىسنلبلا لولهب نب فسوي ىلوم فلخ مساقلا ىبأل بيرقتلا

 200 وأ 49 ) ىلبربلاب

 . 5958/7” سلدتنألا ءاملع خيرات ء 0١/ا//5 كرادملا

 | . /ه/7 سلدنألا ءاملع خيرات . 7١/7 كرادملا

 . 781/5 كرادملا ء ؟7-4/9١305 جابيدلا , له ص سلدنألا ةاضق خيرات

 . ؟١/٠9139 جابيدلا ء ؟ةم/لد كرادملا

 . ؟"ص رونلا ةرجش « 450/١ جابيدلا ء ه*/١ بِبللا حفن . 5١7/5 كرادملا

 . ١67/8 ةاحنلا هابنأ ىلع هاورلا هابنإ , 77/5 نادلبلا مجعم . ٠0/١ ةلصلا
 . ٠١6 ص رونلا ةرجش . 49/١-01” جابيدلا , ؟هال/ا/ كرادملا

 ةلصلا ١/88-9١ .

 . 55ص سمتلملا ةيغب « 159/١ ةلصلا . 555/١ جابيدلا . 154/8 كرادملا
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 ىطرقلا كلام نب هللا ديبع نب دمحم نب هللا ديبع ناورم ىبأ رصتخم )1١(

 .(1)نسح رصتخم وهو نوحرف نبا لاق (ه4+0)

 ىناوريقلا ىمرضحلا دمحم نب نمحرلا ديع مساقلا ىبأل صخلملا )1١(

 .(؟)(هه+5) ىديبللاب فورعملا
 ىسلدنألا ىجابلا دعس نب فلخ نب ناميلس ديلولا ىبأ راصتخا (0)

 ف رصتخملا رصتخم هلو « ضايع هلاق نسح راصتخا وهو (ه4؛ا4)

 .(9) ةنودملا لئاسم
 نب دمصلا دبع نب ميهاربا رهاطلا ىبأل ىعذاربلا بيذهت ىلع بيذهتلا (18)

 .(4)(همج+) ىخونتلا ريشب

 لصألا ىرعملا رمع نب نمحرلا دبع نب هللا دبعل رردلا مظن(19)

 .(87 بيجع بولسأ ىف بيرغ راصتخا وهو (ه159) ىحاسمرشلا

 .(5) راصتخالا راصتخا هلو, ىميمتلا فلخ نب ناميلس راصتخا (؟8)
 راصتخا وهو . ديعس نب رامعل ةنودملا ىلع ىجان نبا حرش راصتخا (؟١)

 "/فولخم لاق امك عراب

 هيف داز « ىمخللا دوبع نب ىجحي ىلوم ِلسم نب رامع صفح ىبأ رصتخم (؟؟)
 8/دئاوز ىجابلا راصتخا ىلع

 . 489/١ جاييدلا ء 1"</م كرادملا ء "064". ١/ ةلصلا ()

 . 4١ص رونلا ةرجش « 486:484/١ جابيدلا . ؟55-؟هع/ال كرادملا (؟)

 . 1؟١ص رونلا ةرجش ء 1؟6.1؟4/م كرادملا (+)

 . 1؟5ص رونلا ةرجش . ؟١/660 جابيدلا (4)
 ناملك و ربل ىبرعلا بدألا خيرات . 189نص رونلا ةرجش ء« 0 جابيدلا (ه)

. 

 . 188ص ىكلاملا بهذملا خيرات ىف تارضاحم ()

 . "4١1 ص رونلا ةرجش . 187ص ىكلاملا بهذملا خيرات ىف تارضاحم (0)

 ةدامح نبال كرادملا راصتخا نع 187ص ىكلاملا بهذملا خيرات ىف تارضاحع ()

 . ؟١ال/8 كرادملا . 4*1 ص قىتبسلا ىسنربلا



)16( 

 ا ا لا ريل يهل ةيودملا حورش اماو : اهمهأ انه ركذنو اضيأ ةريثك ىهف ةنودملا حورش امأو (ب)

00 

0 

0 

4 

00 
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 مهالوم ريشب نب سودبع نب ميهاربا نب دمحم هللا دبع ىبأ حرش

 )١(. طقف ةنودملا بتك نم لئاسم هيف حرش (ه8608) ىشرقلا

 نينمز ىبأ نب ىسيع نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع ىبأ حرش

 .(؟)(ىععم)
 نوجرلاب بقلملا ةبابل نب رمع نب ىبي نب دمحم هللا دبع ىبأل بختنملا
 ا .(9/) هنم لبنأ تيأرام مزح نبا لاق (ممم-)

 ىعذاربلاب فورعملا ىدزألا مساقلا ىبأ نب فلخل ةنودملا لئاسمل ديهمتلا

 .(؟)اهلئاسل تامامتلاو حرشلا هلو . (ه4 نرقلا)

 .(5]هلمكي مل (ه49+) ىدادغبلا رصن نب باهولا دبع دمحم ىبأ حرش
 فورعملا ىسنلبلا لولهب نب فسوي ىلوم فلخ مساقلا ىبأ حرش

 ظ .(77(ه446) ىلبربلاب
 (ه451) ىلقصلا ىميمتلا سنوي نب هللا دبع نب دمحم ركب ىبأ حرش
 "/ سنوي نبا عماجب رهتشا

 ىلقصلا نوراه نب دمحم نب قحلا دبع دمحم ىبأل بلاطلا بيذهت
 .(0)(هعدد)

)0 
0( 
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 . 18؟ص ةبطرق ةاضق ,17/8:374/؟ جابيدلا , ؟"؟هر4 كرادملا

 .119/“ ىماسلا ركفلا . همص سبتقملا ةوذج , 1١8-185 /م كرادملا

 . 7٠١/8 جابيدلا , هل ءه7/١ سلدنألا ءاملع خيرات ء 144ص سمتلملا ةيغب

 . «٠١4 ص رونلا ةرجش . "0.8 *15 جابيدلا . ؟هال/ا/ كرادملا

 . ؟5١/؟ ىماسلا ركفلا , ؟9-؟/؟ جابيدلا 2 ؟؟؟/ا/ كرادملا

 . "ه١/١ جابيدلا ء 154/١ كرادملا . 159/١ ةلصلا
 . ١١١<ص روتلا ةرجش 2.22 0/١ جابيدلا .ء ١5/8 كرادملا

 نييورقلاب طوطخم وهو 1١١ ص رونلا ةرجش « 9 جابيدلا . /؟/8 كرادملا

 . "6١ا/ مقر رهزألاب ةبراغملا قاور ىفو « م64 (ميدق) مقر سافب
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 فورعملا ىناوريقلا ىمرضحلا دمح نب نمحرلا دبع مساقلا ىبأ حرش

 .(1) بهذملا ىف غيلب وهو نوحرف نبا لاق (همعئ55) ىديبللاب

 ىسلدنألا ىجابلا دعس نب فلخ نب ناميلس ديلولا ىبأ ىضاقلا حرش

 .(4)(مه40) ىدزألا ميهاربا نب نانع نب دنس ىلع ىبأل زارطلا
 نب دمحم نب رشاع دمحم ىبأل طيشنلا بلاطلا ةيغبو طيسبلا عماجلا

 ىطاشلا ىراصنألا فلخ نب رماع نب دمحم نب  رماع وأ  رشاع

 .(3)(هجبم) ىديلولا دشار ىبأ نب دشار لضفلا ىبأ ةيشاح

 . ؟6ه.5ة4/ا/ كرادملا ء ؛مّك/١ جابيدلا ء الهر“ ناميإلا ملاعم

 بيطلا حفن ع ةلصلا . "مو-ماا//1 جابيدلا . 1؟5.17؟:/م كرادملا

 . 1544/9 نونظلا فشك 2 1١؟6 ص رونلا ةرجش . 1*0 جابيدلا

 . ؟؟٠/9؟ ىماسلا ركفلا ء« 550 ص جاهتبالا لين ء "٠٠ص ذفنق نبا تايفو

 84١ص ىكلاملا بهذملا خيرات ىف تارضاح نع القن ديردم/ ط . "4 ص ةلمكتلا

)0( 

0 
 .(؟) ريبك حرش وهو (هه نرقلا) >>
 هب

 .(7)(هكب4)

)0 
0 

 .(4) هلمكي نأ لبق تام (هه507)

)01 
 .(77(هموم)

)0 
03 

 .(40(ج4 ىسنلبلا ىقفاغلا ىحي

00 

)0 
 . 1؟90ص رونلا ةرجش ء الال/؟ جابيدلا ءا١ه/م كرادملا (؟)

0( 
 . ا

(( 
 . 1٠١*7116 ص رابألا نبال مجعملا . ؛#"8ص سمتلملا ةيغب (4)

030 
 . ١٠ص جاهتبالا لين « 187ص رونلا ةرجش (0)

0( 
 . 78/؟ ىماسلا ركفلا ء117ص جاهتبالا لين (9)
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 فورعملا ىسوم نب قاحسا نب ليلخ نيدلا ءايض ةدوملا ىبأ حرش

 .(010 ملا باتك ىلا هيف لصو (هالال+) ىدبجلاب

 .(0)(هممو) ىرومزلا قانزلا ىلع ىبأ نب ىسوم نارمع ىبأ حرش

 ىبألاب فورعملا ىسنوتلا رمع نب هفلخ نب دمحم هللا دبع ىبأ حرش

 .(4)(هدع) ىناشلقلا هللا دبع نب دمحم نب دمحأ سايعلا ىبأ حرش

 .(8)(ةفرع باحصأ نع ذخأ) ىسلبارطلا ىنايرغلا نمحرلا دبع ةيشاح
 ىسافلا ىبيجتلا قاقزلا مساق نب ىلع نب دمحأ سايعلا ىبأ حرش (؟0)

 تاجرختسملاو هيبانتلاو « تادايزلاو ديياقتلاو . تاديهمتلاو قيلاعتلا امأو

 هقيلعت «٠ ىسنوتلا راطعلا نباب ريهشلا ىميمتلا دمحم نب رمع صفح وبأ

 دبع نب دمحم ركب ىبأ ةافو لبق تام (ه498.4؟9/) هالمأ ادج ليبن

 (ه49:0) ىسافلا ىموجفغلا جاح ىبأ نب ىسيع نب ىسوم نارمع وبأ

 رونلا ةرجش 2 ١55 ص جاهتبالا لين 3 عى ناميإلا ملاعم 34 < //م كرادملا

)0 
0 

 .(”)(هدعم) ىناتشولا

)0 
 هفف

 .(3)(موعو)

 )جر
 : هيلع انفقوام اهنم ركذنف

 : اهيف بتك نممف قيلاعتلا امأف *“

)0 

 .(7)(هم9) ىنالوحلا نمحرلا

00 
 .(8) هلمكي م ليلج هقيلعت

 . ؟45-؟4/؟ ىماسلا ركفلا ء 111١5 ص جاهتبالا لين (91)

0( 
 . 587 ص جاهتبالا لين ,« ؟64 ص رونلا ةرجش ف

 . 78ص جاهتبالا لين . ؟58ص رونلا ةرجش (4)

 . 777.371 ص جاهتبالا لين ()

 : 9109١ ص جاهتبالا ليت (5)

0 
 . ٠١7 ص

 . ؟6١505١/'٠ ىماسلا ركفلا , ”"ا//؟ جابيدلا , ؟ه8-؟4م/ال. كرادملا 29
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 .(17(ه4) ىسنوتلا نسح نب ميهاربا قاحسإ وبأ

 نودلخ تنب نباب فورعملا ىدنكلا ميهاربا نب معنملا دبع بيطلا وبأ

 .(؟)ديفم هقيلعت (ه60)
 .(؟)(ه644) ىسافلا كلام نب نامثع

 قيلعت هل (ه466 لوح) ىناوريقلا زر نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ
 .(4)ةرصبعلا هامس

 1550085 ىرويسلا ثراولا دبع نب قلاخلا دبع مساقلا وبأ

 (ه408) ىناوريقلا ىمخللاب فورعملا ىعبرلا دمحم نب ىلع نسحلا وبأ

 .(5)"ةرصبتلا" : هامس ديفم نسح ريبك هقيلعت
 (ه485) غئاصلا نباب فورعملا ىورقلا دمحم نب ديمحلا دبع دمحم وبأ

 .(97] ىسنوعلا قيلعت هب لمكأ هقيلعت

 هل (ه485) ىناوريقلا لالب نب ىلع نب نودعس نب دمحم هللا دبع وبأ

 .(8/] ىسنوعلا قيلعت لامكا

 مامالاب فورعملا ىرزاملا ىميمتلا رمع نب ىلع نب دمحم هللا دبع وبأ
 .(9) ةقيلععلا هل (مهعد)

 .7١0(هبه-) ىطسلا ناميلس نب دمحم هللا دبع وبأ (1؟)

)0 
0( 
2 
0 
 )هر
00 
00 
0 
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 . 5564/١ جابيدلا . ؛ا/ال/* ناميإلا ملاعم ء هد/م كرادملا

 . ١٠ا/ ص رونلا ةرجش ء ”ا//م كرادملا

 . 9١ا/ص جاهتبالا لين ء م" /؟ جابيدلا . ,,8/8 كرادملا

 . ا5هرك*” ناميإلا ملاعم . "م/م كرادملا

 . #/1١85 ناميإلا ماعم 0101/9 جابيدلا 2 "ةر/مَّمل كرادملا

 . ١6.6١ 6/؟ جابيدلا ,. 19ة8/#“ ناميإلا ماعم 2, ١؟/مل كرادملا

 . "١١/7" ناميإلا ملاعم ء ؟ة/ل* جابيدلا ء ١٠ه كرادملا

 . ؟99/؟ جابيدلا ءا9م/#“ ناميإلا ملاعم ء 1١١/8 كرادملا

 . ؟03٠5ة١/؟ جابيدلا ء ١١ة/#“ ضايرلا راهزأ .« *١ ص ةينغلا

 . 545/9 ىماسلا ركفلا , ؟44:559"ص جاهتبالا لين ء ”8” ١ص رونلا ةرجش
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 حرش هل (ه8*؟) ىجنطلا ىردعزاتلا زيزعلا دبع نب دمحم مساقلا وبأ )٠١(

 .(1) ريغصلا نسحلا ىبأ ةقيلعت ىلع

 (ه855) ٌقاجبلا ىواوزلا ىلاذشملا مساقلا ىبأ نب دمحم هللا دبع وبأ (14)

0( 
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 .(5) ىعذوبلا ىلع ىغوناولا ةقيلعت لامكا هل

 : اهيف فلأ نممف تاديهمتلا امأو *

 هل (هم؟6) ىطرقلا دشر نب دمحم نب دمحأ نب دمحم ديلولا وبأ

 ماكحألا نم ةنودملا موسر هتضتقاام نايبل تادهمملا تامدقملا

 .(") تالكشملا اهلئاسم تاهمأل تامكحملا تاليصحتلاو تايعرشلا

 : اهيف فنص نممف ديياقتلا امأو *

 ىسمخلا ىرامغلا ىليورزلا قحلا دبع نب دمحم نب ىلع نسملا وبأ
 .(4)(مبدو) ريغصلاب فورعملا

 .(9)(ما4#) ىجنطلاب ريهشلا ىنرفيلا نمحرلا دبع نب ىلع
 نع هعمج « (ها/60) ىسافلا ىورقلا دمحم نب زيزعلا دبع سراف وبأ

 .(3)اهحصأو هذيمالت ديياقت نسحأ وهو . ريغصلا نسحلا ىبأ هخيش

 ىنارمعلا فيرشلا دمحأ نب دمحم نب رونلا دبع جارسلا ايركز وبأ

 .197(؟ ىفوتو هه88 دلو) ىسافلا

 . 591055١0 ص جاهتبالا لين ء ؟08؟ ص رونلا ةرجش

 . 14١8ص جاهتبالا لين
 لماك طوطخم وهو . ؟560-؟48/؟ جابيدلا « 1؟9 ص رونلا ةرجش ٠ ؟؟؟ ص ةينغلا

 ةداعسلا ةعبطمب دحاو دلجم ىف عبط دقو )1١6٠١( مقر سنوتب ةينطولا بتكلا رادب

 . توريب . رداص راد هترشنو رصمب

 . ؟*ا//؟ ىماسلا ركفلا ,ء 5١65 ص رونلا ةرجش ء 1؟199/9١-1؟ جابيدلا

 . «7١6 ص جاهتبالا لين
 . ؟49/؟ ىماسلا ركفلا , 178 ص جاهتبالا لين
 . 1897ص جاهتبالا لين
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 امهدحأ نادييقت هل (هالا/5) ىسوديبعلا ىطعم نب دمحم نب ىسوم

 ١/رافسأ ةرشع ىف ريبك

 ىبأل دييقتلا ليمكت هل ىسانكملا ىنامثعلا ىزاغ نب دمحأ نب دمحم

 .(؟) ريغصلا نسحلا

 « رافسأ ةرشع ىف هدييقت (ه٠89) ىسانكملا قاناجلا ىسوم نب نارمع

 ؟/) عيدب هنأب اباب خيشلا هفصو

 : اهيف بتك نممف تادايزلا امأو *

 رداونلا هل (ه+*85) ىناوريقلا ديز ىبأ نب هللا دبع دمحم وبأ

 .(4) روهشم باتك وهو ةنودملا ىلع تادايزلاو

 بعوتسملا هل (همال٠ جح) قيشر نب دمحن نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ

 .(6)(مم.م) قيللا ىبح نب قاحسإ نب ىحيل طوسبملا باتك تادايزل

 : اهيف فلأ نممف هيبانتلا امأو *“

 هيبنتلا هل (ه555) ىخونعلا ريشب نب دمصلا دبع نب ميهاربا رهاطلا وبأ

 5) هيج وتلا لئاسم ىلع
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 . 7347245 ص جاهتبالا لين . ؟8ه ص رونلا ةرجش

 . 184ص ىكلاملا بهذملا خيرات ىف تارضاحم

 . 97١5ص جاهتبالا لين

 « نييورقلا ةبتكم سافب طوطخ وهو , 0408/١ بيطلا حفن . 7517/5 كرادملا

 "تامدقملا هباتكو دشر نبا" باتك ىف امك ماقرأ ةدعب ةينطولا بتكلا راد سنوتبو

 . 588 ص
 . ١٠ص رونلا ةرجش .ء 185/7 ناميإلا ماعم

 نع القن ةيبرغملا تارضاحملا « !؟؟ص رونلا ةرجش «< جابيدلا

 . 18؟ص ىكلاملا بهذملا خيرات ىف تارضاح
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 هيباتت هل (ه558) ىطرقلا ىردبعلا رايخلا ىبأ نب دمحم هللا دبع وبأ

 ١ ةئودملا ىلع

 قبسلا ىسلدنألا ىصحيلا ضايع نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ

 5 ةطلتخملاو ةنودملا ىلع ةطبنتسملا تاهيبنعلا هل (ه544)

 : اهيف فنص نممف تاجرختسملا امأو *“

 (ه14) قاجبلا ىهجلا لخنم نب ريرج نب ةملس نب لضف ةملس وبأ

 نب دمحمل ىهو ةعومجملاو ةجرختسملاو ةنودملا لئاسم 0

 .(5)ن

 ةحضاولا نم جرختسا . ىسلدنألا ىاجبلا خنايس نب كلملا دبع ليم

 نب دمحم زاوملا نبال ةيزاوملا نمو (ه788#) بيبح نب كلملا دبعل

 ىفالو ةنودملا ىف نكي ملام (م؟١81 وأ ؟84) ىردتكسالا ميهاربا

 ىبطرقلا ىيتعلا هللا دبع ىبأ اهفلؤمل ةيبتعلا ىمست ىتلا ةجرختسملا

 4) بهذملا ىف تاهمألا ىه ةعبرألا بتكلا هذهو (م١هه وأ ؟هغ)

0) 
(0 

0 
(0 

 . ”5"ص تامدقملا هباتكو دشر نبا

 سافب نييورقلا ةبتكمب طوطخم وهو 1/9 ىماسلا ركفلا . ءال/؟ جابيدلا

 نجنبوت ةبتككعو « هما مقر ةينابسأب لوأ لايروكسا ةبتكبو 1و مقر

 . "85ص "تامدقملا هباتكو دشر نبا" باتك ىف امك <١ ولالا“ مقر

 . "88ص تامدقملا هباتكو دشر نبا , ١3ص رونلا ةرجش . "من /؟ جابيدلا

 . 588.807 ص تامدقملا هباتكو دشر نبا « 50/9 جاييدلا
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 سماخلا ثحبملا
 " ةنودملا لئاسمل قورفلاو تكنلا' باتك ةسارد

 لوألا بلطملا
 هفلؤم ىلا هتبسنو باتكلا مسا

 : باتكلا مسا

 ةداع ىه امك باتكلا مسا ىلع هباتك ةمدقم ىف فنصملا صني

 ىلع ثعابلا نع ملكت نيح  انمض ىتأ امإو . بلاغلا ىف مهفرعو نيفنصملا

 ضعب نإف : دعب امأ : لاق ثيح باتكلا ةيمستب ىحوي امب - فيلأتعلا
 بلط ىف ءىدتبملا نأ ىل عقيام عمجج ةيانعلا ىنلأس . هقفلا ةبلط نم انباحصأ

 ةطلتخملاو ةنودملا نم لئاسم نايعأ ىف « هيلا جاتحم هيف عستي مل نمو . هقفلا

 ىلع رذعتي دق نيتلأسم نيب قيرفتو . اهب نايتإلا ىدنع نسحي ةتكن نم
 . خلا ... اهمكح فالتخا ةفرعم .بلاطلا

 باتكلا ةيمست ىلا لوصولا اولواح دق باتكلا خاسن نأ ىل رهظيو

 ناونع ةغايص ىف ريسيلا مهفالتخا كلذ ىلع لدي . ةمدقملا كلت لالخ نم

 . باتكلا

 ةنودملا نم قورفلاو تكنلا)ب هتمس دق ديردم ةخسن نأ ىزرف

 فالتخا ةفرعمو نيتلأسم نيب ةقرفتلا بلط ىف ظفللا راصتخاب ةطلتخملاو

 . (امهمكح

 لئاسمل قورفلاو تكنلا)ب هتمسأ دقف طابرلاب ةماعلا ةنازخلا ةخسن امأ

 . (ةنودملا

 ةنودملا نم قورفلاو تكنلا)ب طابرلاب ةينسحلا ةنازخلا ةخسن ىف ىمسو
 ْ . (ةطلتخملاو

 تكنلا)ب شكارمب فسوي نبا عماج ةنازخ ةخسن ىف هتيمست تءاجو

 . (بيقعتلا وأ
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 ةنودملا لئاسم نايعأ تكن) هتمس دقف رهزألاب ةيراغملا قاور ةخسن امأ

 . (اهماكحأ تفلتخاو اهظافلأ تعاش لئاسم نيب قيرفتلاو ةطلتخملاو

 نيوانعلا كلت نأ ىرن انناف « ناونعلا ةغايص ىف فالتخالا ناك ايأو

 نع مالكلا وهو . هدصقو هباتك نم فلؤملا هدارأ ىذلا ىنعملا لوح رودت

 ولخيال باتكلا ناك نإو . ةطلتخملاو ةنودملا نم ةطبنتسملا قورفلاو تكدلا

 نأ ريغ هتمدقم ىف فنصملا هب حرص امك لصأ دقع وأ عيرفتلا نم فرط نم

 نم ىساسألا دصقملل انيبم قأي ةداع ناونعلاو «. نيمضتلا باب نم ءاج اذه

 (بيقعتلا وأ تكنلا) باتكلا مسا نأ اهيف ءاج دق شكارم ةخسن نكل

 نظلاف بيقعتلا امأ . راصتخالا باب نم وهو ملسم وهف تكتلاب هتيمست امأ

 نمم  فلؤملا رصع نع ةرخأتملا نورقلا ىف ىلوألا ةقرولا ىلع - تبتك اهنأ

 لاوقأ بقعتي انايحأ فنصملا ىأرف هضعب أرق امإو باتكلا مساب مع هل سيل

 . كلذ ببسب ةيمستلا هذه هل ترهظف اهدنفي وأ اهدريو هقبس نم

 ىلعو . ةيمستلا هذه ىف هكراشي مل باتكلا ىمس نمم ايأ نأ اذه ديؤي
 اذه نع لقن نيح « ءانعلا اذه لك نم هسفن فنصملا انحارأ دقف لاح لك

 ةريثك عضاوم ىف اراصتخا هامسف "”بيذهتلا" هباتك ىف هيلإ راشأ وأ« باتكلا

 .؟ ؟)(قورفلاو تكنلا)ب انايحأ ةامسوأ' )(تكتلا)ب

 قورفلا و تكنلا) همسا اباتك هل نأ ركذ فنصملل مجرت نم رثكأو

 .(*2(ةنودملا لئاسمل

 )١( اهريغو "4.88.0518 .9031ل فنصملل بيذهتلا : رظنا .
 ا . 4ل فنصملل بيذهتلا رظنا (؟)
 ةيلقص ىف برعلا « 55/؟ جابيدلا . 7-ا/١/م6 كرادملا : لاثملا ليبس ىلع رظنا (+)

 . 98-99 ص
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 ايمسف (؟] هبهاوم ىف باطحلاو ,(1)هقورف ىف ىسيرشنولا هنع لقن دقو

 امك راصتخالا ليبس ىلع امهنم اذه لعلو (تكنلا)ب قحلا دبعل باتكلا اذه

 . انركذ نأ قبس

 : فلؤملل هتبسن

 هل هيمو
 ا نم هغليمالو 3 فلؤملا فرعيال وه ذإ 6 ةيملعلا هءاراو هلوقن ىف ءىراقلا كهقن

 . لضفلاو للعلا لهأ نيب هتلزنمالو « معلا

 قحلا دبع دمحم ىبأل هنأ ىف كشلا انلخادي م انيديأ نيب ىذلا باتكلاو

 : اهنمف كلذب ةّئاق نئارقلاو ةلدألا ذإ . ىلقصلا دمحم نبا
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 تكنلا ىف اباتك هل اوركذ دق ىلقصلا قحلا دبعل اومجرت نيذلا نإ

 لئاسمل قورفلاو تكنلا)ب باتكلا ىمس دق مهضعب نأ امك . قورفلاو

 .(")( ةطلتخملاو ةنودملا

 ىمسملا وهو ؛ روهشم فورعم رخآ اباتك ىلقصلا قحلا دبعل نإ

 نع لقنلا نم قحلا دبع هيف رثكأ دق "بلاطلا بيذهت" وأ "بيذهعلا"ب

 : هلوقك « هريغال "تكنلا" فلؤم هنأ ديفت تارابع اددرم ؛ تكنلا

 : هلوقو . هراركت نع ىنغأف تكنلا باتك ىف كلذ هجو تركذ دقو

 , ةيافك هيف امب كانه ةلأسملا انحضوأو تكنلا باتك ىف انركذ دقو

 نم خلا... كلذ نيب قيرفتلا هجو تكنلا باتك ىف تركذ دقو : هلوقو

 كشال تكنلا بحاص وه بيذهتلا بحاص نأ ىلع ةلادلا(4/] تارابعلا

 . بيرالو

 . 2الا1ء7اث١95037ص قوربلا ةدع رظنا

 . ”؟37١ةه/# ليلجلا بهاوم رظنا

 . ةساردلا هذه نم اهعضوم ىف اهرداصمو فنصملا ةمجرت رظنا

 . اهريغو ة36ا/:44:4 7 ل٠ ال4 ل فنصملل بيذهتلا رظنا
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 . ىلقصلا قحلا دبعل هتيسنو باتكلا نع ءاملعلا ضعب لقت (*)
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 (0) ىرقملاو ,(؟7باطحلاو ,(1) ىسيرشنولاك

 « قحلا دبع لاق : هلوقب تكنلا ىف هللاسم ردصي ناك فنصملا نأ

 باتك نأ ةيوق ةنيرق نوكي نأ نكمي امم . اددع ىصحتال عضاوم ىهو

  قحلا دبع همسا نمم  دحأ هعراضيال ذإ . ىلقصلا قحلا دبعل تكنلا

 تكنلا همسا باتك اذهل سيلو .(4] ىليبشالا قحلا دبع ريغ ةرهشلا ىف

 ةنماثلا ىهو باتكلا ةمدقم ىف اهيلع صن ىتلا فيلأتلا ةنس نأ امك

 . هديؤتو هيلإ انبهذام ىوقت (ه418) ةرجهلا نم ةئامعبرألا دعب ةرشع

 ةقرولا ىف تبسن دق انيديأ نيب ةدوجوملا طوطخملا خسن ضعب نأ

 هتينك تركذ اهنأ امك . ىلقصلا قحلا دبعل باتكلا اذه اهنم ىلوألا

 . دمحم وبأ هنأو « اضيأ

 ةخسنو . طابرلاب ةماعلا ةنازكلا ةخسن نأ ىلإ هيبنتلا ىغبني هنأ ىلع

 . طارخلا نباب فورعملا ثدحملا ىليبشالا قحلا دبعل باتكلا اتبسن دق شكارم

 ًأطخ  ىرمعل وهو . ىرغصلاو ىطسولاو ىربكلا ماكحألا بحاص وهو

 ةخسن نم ىلوألا ةقرولا ىف امك ةفرعملاو معلا لهأ ضعب هضحد دق نيب

 . ةماعلا ةنازخلا

 . :ة5لاة/5 2 مالا كه ع 811/4 ء لا)-١1١ر/# رايعملا رظنا ()

 . 1 /# ءة/# ء 747074١١ ليلجلا بهاوم رظنا (؟)

 . 556/9 بيطلا حفن رظنا (9)
 نمحرلا دبع ىبأل ماكحألا بتك ىلع تاقيلعتلاو حورشلا رظنا . هه8؟ ةنس ىفوت (4)

 ذفنق نيا تايفو .٠ ”ةرا#» جابيدلا ىف امك ههملإ١ ةنس ليقو « 45/١ ليقع نبا

 . 59" ص
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 'هذاثلا بلطملا
 هفيلأت خيرأت

 تاعقوتلاو تاصرختلا نم - ىلاعت هللا همحر  فنصملا انحارأ دق

 لاقف كلذ ىلع هتمدقم ىف صن دق ذإ باتكلا فيلأت خيرات ةفرعمل تاباسحلاو

 . ةئامعبرأو ةرشع نامت ةنس ىف هنم ىغارفو باتكلا اذهل ٌنادتبا ناكو'

 هذه ىف فيلأتلا نع كيهان . فيلأتلا رمع ىف مدقتم خيرات وهو
 . قورفلاو تكنلا نفك نونفلا
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 ثلاثلا بلطملا
 هنم ضرغلاو فيلأتلا هلع ثعابلا

 هنم ضرغلاو باتكلا اذه هفيلأت ىلع ثعابلا هتمدقم ىف فنصملا نيب دق

 عمجي ةيانعلا ىنلأس هقفلا ةبلط نم انباحصأ ضعب نإف ؛ دعب امأ' : لاق ذإ

 ىف « هيلا جاتحم هيف عستي مل نمو . هقفلا بلط ىف ءىدتبملا نأ . ىل عقيام
 ءاهب نايتإلا ىدنع نسحي ةتكن نم ؛ ةطلتخملاو ةنودملا نم لئاسم نايعأ

 فرطو . اهمكح فالتخا ةفرعم بلاطلا ىلع رذعتي دق نيتلأسم نيب قيرفتو

 دقع اهيف بتكلا ضعب لئاوأ ىف تامدقمو . لئاسملا ضعب ىف عيرفتلا نم

 . فلاخم ىلع ةجحلا نم ءىش وأ لصأ

 . نيطسوتملل ةضايرو « نيئدتبملل ةنوعم هيف نأ كلذ ىف ىلئاس اجرو
 هب عفنلا ءاغتبا كلذ نم هيف بغرام ىلا تعراسف . هءاروام كرد ىلع انوعو

 . هيلع ةبوثملاو

 . قيلعت وأ نايب ىلا جاتحي هنأ نظأال فنصملا نم صنلا اذهو
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 عبارلا بلطملا
 باتكلا جهنم

 نع احضاو اروصت ءىراقلا ىطعت هفيلأت ىف فلؤملا جهنم ةفرعم نإ

 رادقم نيبت امك . هنم ةوجرملا ةدئافلا ليصحت ىف اريثك دعاستو . باتكلا

 نم نفلا لهأ نيب هعلزنم كلذ سكعي ذإ . ةيملعلا ةيجهنملاب فنصملا مازتلا

 . نارقألا

 ىلع ثعابلا نع مالكلا لالخ نم كلذ ضعب حضتا نأ قيس دقو

 ء اهنسحتسي ىتلا ةتكنلاب قأي فنصملا نأ نيبت ذإ . هنم ضرغلاو فيلأعلا

 ىف ةلعلا ةفرعم - بلاغلا ىف - بلاطلا ىلع رذعتي ىتلا لئاسملا نيب قيرفتلاو

 ةدئاف ىري نيح لئاسملا ضعب ىلع انايحأ فنصملا عرفيو . اهمكح فالتخا

 وأ . لصأ دقع اهيف نوكي تامدقب بتكلا ضعبل مدقيو . اهطاقتلا نسحتسي
 . هب حرص امك فلاخم ىلع ةجحلا نم ءىش

 ةنوعم نوكي نأ ىف هءاجرو هلئاس دصقل اققح هفلأ هنأ نيب امك

 اذه ىف هدعبام ليصحتل اديهقو انوعو . نيطسوتملل ةضايرو . نيئدعبملل

 . نفلا

 ملو : باتكلا ةيجهنم ىف الصفمو انيبم هتمدقم ىف فنصملا لاق مث
 دصق نع انجرخي كلذ نأل ؛ بتكلا نم تادايزلاو لئاسملا عيرفت نم رثكأ

 ةدافتسالاو « هيف رظنلا ءىدتبملا ىلع قشيو . اضيأ باتكلا لوطيو . لئاسلا

 لهسيو . هيف رظنلا فخيل ؛ هتفصو ىذلا ىنعملا ىف تدصتقا لب. هنم

 ىف ىخويش نع هتظفح امم وه هتركذام رثكأو , هيلا جاتحا نم ىلع هلوانت

 - انأ - ىل نيبت وأ . انئاملع نم فلس نمل هتيأرام كلذ نمو . سلاجملا

 . '... هتركذف هباوص

 ةسارد لالخ نم نكل . باتكلا ىف هجهنم نع فنصملا هركذام اذه

 : ىقآلا ىف اهصخلأ باتكلا ةيجهنمل روصت ىل رهظ باتكلا
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 ائدتبم ةيكلاملا ءاهقف دنع فورعملا بيترتلا ىلع هباتك فنصملا بتر

 مث . فاكتعالاف . موصلا مث . رئانجلاف , ةالصلا مث . ةراهطلا باتكب

 . خلا اذكهو ... جحلا مث . ةاكزلا

 بيترت ىف  انايحأ - ريسيلا فالتخالا ىلا هيبنتلا امازل ىرنو

 . |اريخأت وأ اميدقت مهريغك  ةيكلاملا ءاهقف دنع باتكلا تاعوضوم

 ةرثكل امإ , تاعوضوملا وأ بتكلا هذه ضعب فنصملا ددعي دقو

 قافتال وأ . دحاو عوضومل اهنم ةعومجم لك ضرعتت ثيح هلئاسم

 . لقتسم باتكب اهدرفأف ةنيعم لئاسم نيب فنصملا هآر ماجسناو

 نيباتك ىلا همسق ثيح ةالصلا باتك ىف فنصملل ةيجهنملا هذه رهظتو

 امأ . ةاكزلا كلذكو . ىناثلا ةالصلا باتكو . لوألا ةالصلا باتك

 اهيف ىأر ىلا بتكلا كلت ريغو ء بتك ةثالث ىلع هلعجف جحلا

 بيترتل نوكيام برقأ هلئاسم ضعبل ميسقتلاو باتكلل بيترتلا اذهو
 . جرختسمو اهنم ىقسسم باتكلا ذإ . ةنودملا

 ىذلا حالطصالا باب نم وه امنإ بيترتلا اذهف لاح لك ىلعو

 . نولوقي امك هيف ةحاشمال

 الدتسم اهمكح ىف نوكتام ابلاغ بتكلا ضعبل ةئطوتب فنصملا قأي

 وأ ليصأت اهيف نوكي وأ . ةنسلا نم ثيداحأب وأ « نآرقلا نم تايآب

 . موصلا باتك . لوألا ةالصلا باتك هلاثم . فلاخم ىلع جاجتحا

 . روذنلا باتك . لوألا جحلا باتك . فاكتعالا باتك

 . ةمدقملا ىف هب حرص امك اهريغو . قورفو تكن ىلع لمتشي باتكلا

 ةيمستلا ىف اهل ردصلا ناك اذلو . قورفلا نم رثكأ هيف تكنلا نأ ريغ

 . ظحالم وه امك اعيت تءاج دقف اهريغ امأ . قورفلا اهيلع افطاع

 هسفن هب ىنعي . قحلا دبع لاق : هلوقب ابلاغ  لئاسملا فنصملا ردصي

 نإو . نييلقصلا نم هخويش دصق قلطأ نإف . انخويش ضعب لاق وأ

 . اندلب لها ريغ نم وا نييورقلا نم انخ ويش ضعب : لاق ديق
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 ضعبل وأ . هخويش ضعبل وأ « ةنودملا نم ةلأسم اب قأي فنصملا

 ىلع اذهب انعلطيف . ةلأسملا هذه ىلع ةتكنلاب قأي مث . بهذملا ىدهتجم

 . ةقيمع عيرشتلل رارساو . ةقيقد ماكحألل للعو . ةقيشر لئاسم

 بهذملا ةّئأ نم هريغل اهبسني دقو . هسفنل ةتكنلا هذه ركذي دقو
 . هيزربمو

 ىف كلام مامالل نيلوقب قأي هنأ لئاسملا نيب قيرفتلا ىف هجهنم نمو
 . هريغل وأ هسفنل كلذ ابسان . هلوق فالتخا هجو ركذي مث ءام ةيضق

 فالتخا كلذ نوكي نأ ايفان نيتلأسملا فالتخا ىلا ةقرفتلا دري انايحأو

 . لوق

 ةلأسملا : رظنا. نيفلتخم نيباب ىف وأ ء« دحاو باب ىف هالوق نوكي دقو

 . (موق) ءا(مم) ءا(كم) ءا(ق4) ءا(ج0) مقر
 نم هريغل ىرخألاو « مامالل امهادحا نيتلأسم نيب قيرفتلا عقي دقو
 قحلا دبع خويش نم مامالا ريغل نانوكت دقو . هيدهتجمبو بهذملا أ

 . (9311) . (909) , (؟الال) ةلأسملا رظنا . مهريغ وأ نييلقصلا

 . لئاسملا نيب قيرفتلا ىف هجو نم رثكأل هركذ فنصملا رمأ بلاغو
 . ("5) مقر ةلأسملا رظنا . قيرفتلل دحاو هجو ركذب ىفتكي دقو

 . (لك) ء(عز) امد

 نأ ىفني مث ء اذكب نيتلأسملا نيب قرفي سانلا ضعب نأ ركذي دقو

 . (58) مقر ةلأسملا رظنا . قرف امهنيب نوكي

 ضارتعالا نم ملستال اهلقني وأ اهركذي ىتلا قورفلا ضعب نأ رقي وهو

 . طقف سانئتسالا هجو ىلع اهب قأ امناو

 . (91) . (31) مقر ةلأسملا رظنا

 ةلأسملا رظنا . ماكحألا اهيلع تينب دعاوقو لوصأ ىلا انايحأ هبني دقو

 . معز ء(لابك) ء(ممم) ء(مح) ء(اىع) مودل مقر

 ةلأسملا رظنا هخويش ضعب هب درفت لصألا اذه نأ ىلا انايحأ ريشي دقو

 . 750( مقر
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 مقر ةلأسملا رظنا . اذك ةلعلا نأل : هلوقب ةلعلا ركذ ىلع صني انايحأو

(55) . 

 ىف درو لكشم ظفل وأ ةرابع لحب باتكلا لئاسم ضعب ىف فنصملا متهي
 )١14١( . (1؟8) مقر ةلأسملا رظنا . هليوأت ىف حارشلا فلتخا ةنودملا

 . معز ء(مع) ء(مطدق) ء(اكع) مم

 ةلأسملا رظنا امهليوأت ىف فلتخا ثيدح وأ ةيآك ةنودملا ريغ ىف وأ

 . 000) :04) ا 00) . 0) مقر
 ىرخأ انايحأو . اهريغ ىلع تاليوأتلا هذه ضعب حجري انايحأو

 . حيجرت الب اهركذي

 ةياورلا احجرم . بهذملا مامإ نع ةدراولا تاياورلاب ىنتعي فنصملا

 ىلإ ةنيعم ةياور  انايحأ هدر عم . ارظن ةلأسملا اهعم حصت ىلا
 رظنا . اليمكت وأ احيحصت ةلأسملا اذه دافأ املك ؛ ىرخأ ةياور

 . (409) ء (059) . )4١( . (2م) مقر ةلأسملا

 ةلأسملا رظنا . اهنم روهشملا ىلع صني مث . ةياور نم رثكأ ركذي دقو

 . (49) مقر

 لقني امك . بهذملا مالعأ نم مهريغو هخويش نع اريثك لقني فنصملا

 . مهيعباتو نيعباتلاو ةباحصلا تاداهتجاو لاوقأ ضعب انايحأ

 هخويش نع هظفح امم وه هركذام رثكأ نأ ىلع هيبنتلا ىغبني هنأ ىلع

 ٠ . سلاجملا ىف
 ضرعتي امنإ . اهيف فالخلا ركذيو . ةلأسملا ضرعي امنيح فنصملا

 ىف الإ بهذملا جراخ فالخلا نع حفصلا ابراض . بهذملا ىف فالخلل

 . ةليلق عضاوم

 ليطيال امك « هنييعت نود نم فلاخملا ىلا طقف ريشي لعفي امنيح وهو

 هضرغ نم سيل كلذ نأ كلذ نع هسفنل ارذتعم ؛ فلاخملا عم مالكلا

 . (5؟) مقر ةلأسملا رظنا . هناحجرو بهذملا نايب دصق امنِإو . هدصقو

 . (ل65) ء(م) ء(ىم) .(5)
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 . ةيحالطصالا ىناعملا نايبو . بيرغلا حرشب - انايحأ متهي فنصملا 16(

 . ("55) . (؟26) , (؟00) مقر ةلأسملا رظنا

 نايبلا وأ حرشلا كلذ رج ىرخأ دئاوف انديزيف . درطتسي انايحأ وهو
 . (500) مقر ةلأسملا رظنا . اهل
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 سماخلا بلطملا
 باتكلا رداصم

 , اضعب اهضعب دشي امك ضعب ىلع اهضعب دمتعي تانبل للعلا نأ بيرال

 مهتاداهتجا نم اودافتساو « لئاوألا مع ىلع اونب دق رخاوألا ىرن اذلو

 ظ 0 . مهئارآو

 . مهلاوقأل القان هقبس نمم  هريغك - تكنلا فلٌوم دافتسا دقو

 رثكأو . ىرخأ ةرات مهل ادقان « ةرات مهل املسم . مهتاداهتجاو . مهئارآو

 ةهفاشملا قيرط نع تناك اهمظعمو . هخويش نم اذه هباتك ىف فلؤملا ةدافتسا

 امم وه هتركذام رثكأو ...' : لاق ذإ باتكلا ةمدقم ىف كلذب حرص دقذإ

 ا سلاجملا ىف ىخ ويش نع هتظفح

 ناك نإو هخويش ىلع رصتقت مل هقبس نمم فنصملا ةدافتسا نأ ىلع

 .« مهريغو هيدهتجمبو بهذملا ةْعَأ نم مهريغ نع لقت ذإ . مهنم اهرثكأ

 .« ىرخأ ةرات هنم لقن ىذلا باتكلا ركذب ايفتكم « ةرات مهئامسأب احرصم

 . اهنع لقن ىتلا بتكلا ءامسأ ركذ انه  انينعي ىذلاو

 رداصم ىلع رصتقا دق بتكلا نع هلقن نأ ىلا ةراشإلا ىغبني هنأ ىلع

 رذنملا نباو « فارشالا باتك وه رذنملا نبال دحاو ردصم ادع ىكلاملا هقفلا

 ءامسأ كيلإو . ةيعفاشلا نم ءاهقفلا دادع ىف فنصم  فورعم وه امك

 . ايئاجه ابيترت ةبترم رداصملا هذه

 : نآرقلا ماكحأ ()

 . (ه؟58ت) مكحلا نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع ىبأ : فيلأت

 | : ةيدسألا 09

 (ه1١ت) ىروباسينلا نانس نب تارفلا نب دسأ هللا دبع ىبأ : فيلأت

 : لصألا (0)
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 : فارشإلا (:4)

 . (ه818ت) ىروباسينلا رذنملا نب ميهاربا نب دمحم ركب ىبأ : فيلأت

 : (ريبكلا رصتخملا حرش هلعلو) مكحلا دبع نبا باتك حرش (ه)
 . (هما0هت) ىرهبألا دمحم نب هللا دبع نب دمحم ركب ىبأ: فيلأت

 : (ةعمسألا نم ةجرختسملا) ةيبتعلا (5)

 ىطرقلا ةبتع نب زيزعلا دبع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع ىبأ : فيلأت

 . (م8ههت) ىتعلاب ريهشلا
 : (رهشألا وه ذإ هقفلاو ملعلا نونف ىف عماجلا هلعل) نوئحس نبا باتك (0)

 .(م١ه5ت) ىخونتلا ديعس نب نونحس نب دمحم هللا دبع ىبأ : فيلأت

 : (رهشألا وه ذإ . ىهازلا هلعل) نابعش نبا باتك (م)

 فورعملا « ىرصملا نابعش نب مساقلا نب دمحم قاحسإ ىبأ : فيلأت

 . (ه*ههت) ىطرقلا نباب

 : (رهشألا وه ذإ ريبكلا رصتخملا هلعل) مكحلا دبع نبا باتك (9)

 ثيللا نب نيعأ نب مكحلا دبع نب هللا دبع دمحم ىبأ : فيلأت

 . (مم14ت)

 : (رهشألا وه ذإ فالخلا لئاسم هلعل) راصقلا نبا باتك )١(

 راصقلا نباب ريهشلا ىدادغبلا دمحأ نب ىلع نسحلا ىبأ : فيلأت

 . (معومت)

 | : (رهشألا وه ذإ ًاطوملا ريسفت باتك هلعل) نيزم نبا باتك (1:)

 . (ه[885ت) ىطرقلا نيزم نب ايركز نب ىبجب ايركز ىبأ : فيلأت

 : ةيزاوملاب روهشملا وهو (دمحم باتك) زاوملا نبا باتك (1؟)

 ريهشلا « ىردنكسالا دايز نب ميهاربا نب دمحم هللا دبع ىبأ : فيلأت

 . (ه؟59ت) زاوملا نياب

  ركذلا فنآلا  ريبكلا رصتخملا حرش هلعل) ىرهبألا ركب ىبأ باتك )1١(

 . (رهشألا وه ذإ
 ناميلس نب بيبح نب كلملا دبع ناورم ىبأ : ًاطوملا حرش باتك (14)

 . (ه؟88ت) ىسلدنألا ىملسلا
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 : بهشأ بتك (16)

 ريهشلا « ىسيقلا دواد نب زيزعلا دبع نب نيكسم ورمع ىبأ : فيلأت
 . (ه4١٠؛ت) بهشأب

 : طوسبملا )1١(

 .ىدزألا ىمضهجلا قاحسإ نب ليعامسإ قاحسإ ىبأ ىضاقلا : فيلأت
 . (مممع؟ت)

 : ةعومجملا (107)

 / (ه؟50ت) ىناوريقلا سودبع نب ميهاربا نب دمحم هللا دبع ىبأ : فيلأت

 : ديز ىبأ نبا رصعخم (1)
 : (معمجتز ىلاوريقلا ديز ىبَأ نب هللا دبع دمحم ىأ : فيلأت

 : كلام مامالا لئاسمل مساقلا نبا نع نونحس ةياور : ةنودملا (19)

 ريهشلا « ىناوريقلا ىخونتلا ديعس نب مالسلا دبع ديعس ىبأ : فيلأت
 : (م٠4١ت) كوئحسب

 راصقلا نبا باتكب فنصملا هامسام هلعل) راصقلا نبال فالخلا لئاسم (:0)
 . (  ركذلا فنآلا

 : دهمملا )5١(

 نباب ريهشلا . ىرفاعملا فلخ نب دمحم نب ىلع نسحلا ىبأ فيلأت
 . (ه408ت) ىسباقلا

 ظ : كسانملا (؟0)

 ريهشلا « ىناوريقلا ىخونتلا ديعس نب مالسلا دبع ديعس ىبأ : فيلأت
 . (ه0٠84ت) نونحسب

 : رداوتلا (؟)

 : (معمكتز ىلاوريقلا ديز ىبَأ نب هللا دبع دمحم ىبأ : فيلأت

 : ةحضاولا (؟4)

 ىسلدنألا ىملسلا ناميلس نب بيبح نب كلملا دبع ناورم ىبأ : فيلأت

 . (م مت
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 سداسلا بلطملا

 باتكلا ميوقت

 ةميق ةفرعم هدصقو هضرغ نم نوكي نأ دبال ء ام باتك ىف رظانلا نإ

 ضرعيف ىرخألا نوكت وأ « هنم لهنيف هسفن هيلإ نئمطتل « ةيملعلا باتكلا

 . هايازم نايبب هيوقت ىلع باتكلل مهتسارد ىف نوققحملا جرد اذلو ,« هنع

 . هيلع تاذخاّوملا ىلا هيبنغلاو

 : ىأي اميف اهدرون تاذخاّؤم هيلعو ايازم قورفلاو تكنلا باتكلو

 : باتكلا ايازم : الوأ
 باتكلا هب زيمتي اممو « هايازه ضعب ركذ باتكلا جهنم نايب ىف مدقت 00

 : قيام « قبسام ىلا ةفاضإلاب
 : فنصملل ةيقالخألاو ةيملعلا ةيصخشلا زورب )١(

 هراهظاو « ةقيقدلا ةيهقفلا قورفلل هجارختسا ىف ايلج اذه رهظي ذإ

 ذإ فنصملا ىدل ةبيجع ةكلم دوجو نع ءىني امم . ةقيمعلا عيرشتلا رارسأل

 لوصولاو . ماكحألل هيجوتلاو داهتجالا نم ابرض الإ نوكيال اذه لمعلا

 ةبردو « للعلاو ةيعرشلا رارسألا كاردا ىف قمعت هل نمم الإ نوكيال هيلإ

 | . ليصأتلاو هيجوتلا ىلع

 تاحيجرتلاو ءارآلا ءادبإ ىف - اضيأ - فنصملا ةيصخش حضتت امك

 , ءاضتقالا دنع لئاسملا ليصأتب ةيانعلا عم . ةديفملا تابقعتلاو . ةديدسلا

 ءارآلاو لاوقألل لقان درب سيل وه ذإ « رئاظنلا دارياو . طباوضلا طابنتساو

 . هطقتليام ىري داكيال ليل بطاح وأ . ةلدألاو ماكحألل عماج وأ . طقف

 . لمأتو رظن بحاص . ققدم صحاف وه لب
 ةلاطالاو وشحلا نع هسفن ادعبم . فلاخملا عم مج بدأ عم اذه لك

 رظانلا وأ « هبالط عم افطلتم « هءارو ةدئاف ريثكال وأ . هتحت لئاطال اميف هعم
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 نم اذختم . هريغ ىأرل ارقتحالو . هيأر ضرف ىف فسعتم ريغ . هباتك ىف

 ءاش نإ احيحص هدجت كلذ ربدتف) هلوقك هتارابعو قيوشتلاو هيبنتلا تاودأ
 وأ . هفرعاف وأ . هلمأتف وأ « هربدتف ىدنع رظن هيف لوقلا اذهو « هللا

 هئارا ديدسو هلئاسم فئاطل ىلا ابذاج اهوحنو (هملعاف وأ . هرظناف

 . هتاهيجوتاو
 . هقالخأ ومسو . هملع نيتمو . هركف لالقتسا ىلع لدي كلذ لك

 : ةيملعلا هتنامأ (؟)

 ىلا قورفلاو . اهيلئاق ىلا لاوقألا هعبسن ىف ايلج ةنامألا هذه رهظنو

 اهباحصأ ىلإ ةبوسنم اهنع لقن ىتلا بتكلا ءامسأ ركذي امك . اهيجرختسم
 . اهترهشب ءافتكا ىرخأ انايحأ ةبوسنم ريغ وأ « انايحأ

 ىلإ ةبوسنم ريغ لاوقألا نم ريثك ركذ هناكماب ناك فنصملا نأ ىلع

 صن امك  ةهفاشملا قيرط نع هاقلتو هدافتسا دق هركذام رثكأ ذإ . اهباحصأ

 . نيقداصلا عم نوكي نأ الإ هيلع تبأ هتنامأ نكل  هتمدقم ىف كلذ ىلع

 ضعب ىكح اذإ هنأ ثيح . كلذ نم ىلعأ ةبترم ةنامألا ىف غلب لب

 هتفصوام وحنو) : هلوقك تارابع نم كلذ ىلع لدي امب أ ىنعملاب لاوقألا

 ىنعملا تركذ دمحم ىبأل تيأر اذكه) : هلوقكو . (انخ ويش ضعب نع هتظفح

 . تارابعلا نم كلذ وحنغو ( ظفللا نود

 : باتكلا ىلع تاذخاّؤملا : ايناث

 ىنمز قبسو . ةيعوضوم ةسافنو ةيملع ةميق نم باتكلل امب انميلست عم

 ايازه نم باتكلا هب زيمتامو . هنف ىف ةفنصملا بتكلا لئاوأ فاصم ىف هلعجي

 . هيف فالتخالا دوجو نم دبال . ىناسنإ دهجو . ىرشب لمع هنأ الإ . ةميق

 . هيلإ أطخلاو صقنلا دوروو
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 . اهانيأر ىلا تاذخاؤملا ضعب هذهف كلذك رمأألا ناك اذإو

 قيرط كولسو « نيققحملا جهنم جاهتنا اهب اندصق . اهانظمل ىتلا تاظوحلملاو

 . هيحاص ةلزنم نم عضتالو . ةيملعلا باتكلا ةميق نم
 هنايب تير . ىل ادب ىذلا اذه نأ الإ . بيصم ريغ هركذأ اميف ىلعلو

 : قأي اميف

00 

(0 

 (ب)

0 

0 

0 

 -نكميو . اهيف قيرفعتلا ةلع فنصملل سيال لئاسم باتكلا ىف نأ

 ظ : ىأي اب فنصملل رذعلا سمتلن دقو . اهيلع ضارتعالا

 هذهل هركذ نأ لئاسملا ضعب ىف هرارقاب هسفنل رذتعا دق فنصملا نأ

 ىف امك ضارتعالا نم مسيالو سانثتسالا باب نم وه امنإ قورفلا

 . (91) , (51) مقر ةلأسملا

 ناكامو . داهتجالا وه اهجارختساو قورفلا كلت ليصحت قيرط نأ

 . باوصلاو ًاطخلا ةنظم وهف هقيرط كلذ

 ةنودملا بيترتل اقباطم باتكلل هبيترت نوكي نأ فنصملاب ىرحألا ناك

 ىف ابراقت كانه نأ عقاولاو . جرختسمو اهنم ىحوتسم باتكلا ذإ
 .باتكلا جهنم ىلع انمالك دنع قبس اميف - هيلإ انرشأ امهنيب بيترتلا
 ءافتكالاو . اهباحصأ ىلإ اهدروي ىتلا لاوقألا ضعب ةبسن فنصملا ماهيإ

 ضعب لاق وأ , انخويش ضعب لاق) هلوقك نييعت ريغ نم فصولاب
 (انباحصأ ضعب لاق وأ « نييورقلا نم وأ . اندلب لهأ نم انخويش

 نمل رسيأو نسحأ ناكل هزيمو هيلإ بوسنملا نيع ولو . كلذ وحنو
 . اهنم ةدازتسالا وأ , ةلأسملا ىلا عوجرلا دارأ

 اضيأو « )١18( مقر ةلأسملاك ةبسانمالب اهعضاوم ريغ ىف لئاسم ماحقا

 لئاسملا هذه لك )8"١( مقر ةلأسملا ىلا )5١( مقر ةلأسملا نم

 . زئانجلا باتك تحت تجردأ

 دقو « اياحضلا باتك تحت (851) , (*48) مقر ةلأسملا جاردإ كلذك

 . لئاسملا هذهب قيلألا عضوملا انيبو . هعضاوم ىف كلذ ىلا انهبن
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 هببس نوكي اذه بلغأ نأ ىف . فنصملل ارذع سمتلن انلعل نكل

 . فينصتلا لهأ نم لوصحلا ليلق وهو خاسنلا

 درج باتكلا نومضم نأ ىحوي نأ نكميامم .« باتكلا ىف لوقنلا ةرثك

 . رثأ ميظعالو . دهج ريبك اهيف فنصملل سيل . ةعومجم لوقت
 ةيكلاملا نم ىمظعلا ةيبلاغلا ىدل هجهنمو فينصتلا ةقيرط لعل نكل

 اهل ةقيرط ىهو . مهكلسم كلسف . فنصملا ىلع رثأ دق هرصع ىف
 . اهطسب لاجب انه سيل « مهدنع اهزربيام

 دقو .« قورفلاو تكنلا ىف فلؤم انيديأ نيب ىذلا باتكلا نإف اضيأو

 مهضعب هب صتخا وأ . روهشملا فالخ ىلع اروكذم كلذ ضعب نوكي

 . ملعأ هللاو . هب لئاقلا ركذ بسانف
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 'هناثلا مسقلا

 قيقحتلا مسق
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 لوصحلا نم - هللا نم قيفوتب - تنكف ةربخلاو للعلا لهأ لاؤسو « برغملاو

 )١( ديردم ةخسن :

 قيعب اهتيأر دقو « اينابساب ديردمب ةينطولا ةبتكملا ىف ةدوجوم ىهو

 ىف ميفوركيملا ىلع ةروص اهنعو (081) ةبتكملا كلت ىف اهمقرو اهتعيبط ىلع
 ىذلاو (ماع هقف ؟4") مقرلا لمحت ىرقلا مأ ةعماج ىملعلا ثحبلا زكرم

 ةبتكملا كلت ىف نأ ركذ دق نيكزس نأ وه ةقشملا كلت لمحت ىلع ىنلمح

 ةبتكملا كلت سراهف ىف ثحبلا دعبو (8) مقرلا لمحت فلؤملا طخب ةخسن

 ةخسنلا ريغ دوجو مدعب ةباجالا تناك ةخسنلا كلت نع اهيلوئسم لاوسو

 ىرقلا مأ ةعماجي ةروصملا ىه اذإف اهيلع تعلطاف (071) مقرلا لمحت علا

 : اهفصو كيلإو (م) فرحب اهل تزمر دقو . ةكمب

 . ىبرغم : طخلا عون
 . ه408 : خسنلا خيرات

 . دوجوم ريغ : خسانلا مسا

 . ةلباقملا ىلع لديامالو . كلمت ىأ اهيلع سيل : ةلباقملاو تاكلمتلا

 لك ىف تاحفص 70٠4 ىلع ىوتحت : تاملكلاو رطسألاو تاحفصلا ددع

 . ابيرقت ةملك +١ رطس لك ىفو « ارطس ٠٠ ةحفص

 ةنودملا نم قورفلاو تكنلا باتك نم لوألا رفسلا : اهئاونع

 فالتخا ةفرعمو نيتلأسم نيب ةقرفتلا بلط ىف ظفللا راصتخاب ةطلتخملاو

 . هنع هللا ىضر قحلا دبع هيقفلا هفيلأتو هعمجب ىنع امم . امهمكح
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 مل ىلوألا تاحفصلا ىف ةليلق مورخو ةبوطر راثآ اهب : ىرخأ تافص

 ىف (ه) ةخسن عم اهقافتال اهتايثا ترثآ تادايز اهيفو اريثك اهيلع رثؤت

 ىف امك اهلئاسم ىف رفانت نم هب فصتتام عم .« خسنلا قاب نود ء اهضعب
 مقر ةلأسملا نمو « )1١8( مقر ةلأسملا ىلإ (1؟4) مقر ةلأسملا نم لئاسملا

 ىلإ ترشأ اطقس وأ اصقن اهيف تدجو دق ىنأ امك , (م89) ىلإ («)

 . (198) مقر ةلأسملا ىف هتياهنو هتيادب كلذو )١6١( مقر ةلأسملا ىف هعضوم

 : طابرلاب ةماعلا ةنازخلا ةخسن (؟)

 اهتيأر دقو ىصقألا برغملاب طابرلاب ةماعلا ةنازخلا ىف ةدوجوم ىهو

 نم (؟/ق*ه:0) مقرلا تحت ىهو ةروكذملا ةنازخلا ىف ليفوركيملا ىلع

 ةيرصانلا ةيوازلا نع ةروصم ىهو « ةنازخلا كلت ىف فاقوألا تاطوطخم

 ثحبلا زكرم ىف ميفوركيملا ىلع ةروصم ةخسن اهنمو « برغملاب توركمعب

 فرحب اهل تزمر دقو (ماع هقف ه90) مقرلا لمحت ىرقلا مأ ةعماج ىملعلا

 : اهفصو كيلإو « (ع)
 . نسح ىسلدنأ : طخلا عون

 . هال59 : خسنلا خيرات

 . حضاو ريغ : خسانلا مسا

 تفصو امك ةلباقم ىهو . كلت ىأ اهيلع سيل : ةلباقملاو تاكلمتلا

 . كلذ ىلع لديام اهيلعو طابرلاب ةماعلا ةنازخلا ىف

 نم ًادعبت عومجم نمض ىه : تاملكلاو رطسألاو تاحفصلا ددع

 ةحفص لك ىف ةحفص ؟9 اهتاحفص ددع نأ ىأ 445 ص ىف ىهتنتو 18 ص

 . ابيرقت ةملك 59 رطس لك ىفو ارطس ”

 . ةنودملا لئاسمل قورفلاو تكنلا : اهناونع

 44١ ىتحفص نيب نأ ودبيو . ةليلق ةضرأ راثآ اهب : ىرخأ تافص
 عم تايدلا لئاسم تلخادت دقف , 44هو 444 نيب كلذكو .ء اطقس ١441و

 ةماعلا ةنازخلا ىف امك اهفصو كلذو . اياصولا باتكل نونعي ملو اياصولا

 . طابرلاب
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 : طابرلاب ةينسحلا ةنازخلا ةخسن (©)

 برغم اب ىكلملا رصقلل ةعباتلا ةروكذملا ةنازخلا ىف ةدوجوم ىهو

 ةبتكملا يق ىنتكم دقو . قرولا ىلع ةخوسنم اهتعيبط ىلع اهتيأر ىصقألا

 ىلع اهريوصت نم - اريخ هللا هازج  ىباطخلا ىبرعلا دمحم ذاعسألا ذجقو

 . (ح) فرحب اهل تزمر دقو (؟31) ةنازخلا كلت ىف اهمقرو ةرشابم ةعباطلا
 ْ : اهفصو كيلإو

 . ئسلدتأ : طخلا عون

 . خسنلا خيرات ركذي مل : خسنلا خيرات

 . دوجوم ريغ : خسانلا مسا

 .ةلباقملا ىلع لديام اهيلعو . كلق ىأ اهيلع سيل : ةلباقملاو تاكلمتلا

 لك ىف . ةحفص 788 ىلع ىوتحت : تاملكلاو رطسألاو تاحفصلا ددع

 . ابيرقت ةملك ١8 رطس لك ىفو .« ارطس ؟9 ةحفص

 دمحم ىبأ فينصت . ةطلتخملاو ةنودملا نم قورفلاو تكنلا : اهناونع

 . نوراه نب دمحم نب قحلا دبع

 تافحصلا ىف كلذ ودبيو ةبوطرو ةضرأ راثآ اهب : ىرخأ تافص

 لئاسملا ضعبل نيوانعو تابيوصت اهيلعو . اهريغ ىف هنم رثكأ ىلوألا

 . باتكلا طخل رياغم طخب اهرثكأ نأ ودبي ةيشاحلا ىف ةيعرفلا

 : شكارمب فسوي نبا ةنازخ ةخسن (:)

 (4949) مقر تحت ىصقألا برغملاب ةروكذملا ةنازخلا ىف ةدوجوم ىهو

 . قرولا ىلع اهنم ةروص ىلع تلصح دقو . اهتعيبط ىلع ىنيعب اهتيأر

 نيب اددرتم يلع هب هللاام قاشملا نم تلمحت ذإ كلذ ةيفيك نع ىنلأستالو

  ةصاخ ةفصب ريوصتلاب ىل حمس ىتح شكارمب ةنازخلاو طابرلاب ةفاقثلا ةرازو

 ةضرألا ريثأت طرف نم ىدي نيب رئانتت داكت ةلهلهم ةخسنل  نولوقي امك

 دجتال نأ ةضرألا ىلع ةقفش امبر اذه لثمب نونضي 3 ىردأالو . اهيف ةبوطرلاو

 !هفلتت وأ هلكأتام
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 : اهفصو كيلإو (ش) فرح ةخسنلا هذهل ترمر دقو

 . ىسلدنأ : طخلا عون

 . هال ك٠ : خسنلا خيرات

 . حضاأو ريغ : خسانلا مسا

 ىمس نمم ةروكذملا ةنازخلا ىلع سيبحت اهيلع : ةلباقملاو تاكلمتلا

 . ةلباقملا ىلع لديام اهيلع سيلو . دمحم نب دمحأ نب دحاولا دبع هسفن

 ةلخادتم بيترتلا ةطلتخم ةخسنلا : تاملكلاو رطسألاو تاحفصلا ددع

 اهنأ ىل رهظف كلذ ىف تدهتجا ىنأ الإ اهتاحفص ددع فرعي داكيال تاحفصلا

 "5 رطس لك ىفو . ارطس "5 ةحفص لك ىف « ابيرقت ةحفص ١85 ىف عقت

 . ابيرقت ةملك
 أطخ وهو) ىليبشالا قحلا دبعل تكنلا « بيقعتلا وأ تكنلا : اهناونع

 . (قبس اميف هيلإ انرشأ
 نع ةروص ءاطعإل ىفكيام  افنآ - تركذ ىلعل : ىرخأ تافص

 . هراركتل ىعادالف طوطخملا

 : ةيرهزألا ةخسنلا (0)

 م10 مقر تحت رصمب ةرهاقلاب رهزألا عماجلا ةبتكم ىف ةدوجوم ىهو

 نأ تدك نأ دعب ارخؤم الإ ةخسنلا هذه ىلإ لصوتأ ملو « (ةبراغملا قاور

 نكميالو بيوبتلاو بيترتلا تحت ةبتكملا نأ ىل ليق ذإ « قيقحتلا نم ىهتنأ

 ىلع ةروصم اهنم ةخسن ىلع تلصح ةدع تالواحم دعبو . اهيلإ لوصولا

 : اهفصو كيلإو (ه) فرحب اهل تزمر دقو . قرولا

 . ىبرغم : طخلا عون

 . خسنلا خيرات ركذي مل: خسنلا خيرات

 . دوجوم ريغ : خسانلا مسأ

 سيلو . تاكلمتلا ضعب اهنم ىلاثلا رفسلا ىلع : ةلباقملاو تاكلمتلا

 . ةلباقملا ىلع لديام اهيلع
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 نيرفس ىلإ ةمسقم ةخسللا هذه : تاملكلاو رطسألاو تاحفصلا ددع

 ًادتبي ىناثلا رفسلاو . ؟*١0 ةحفص ىلإ باتكلا لوأ نم أدتبي لوألا رفسلا

 رفسلا اذهب قحلأ مث 908 ةحفص ىلإ ديدج ميقرتب لوألا ىهتنا ثيح نم

 ءالولا باتك رخآ ىلإ لوألا قتعلا باتك نم ىهو ءامإلاو ديبعلا ماكحأ

 ل نم ءىدتبي ذإ - لاونملا اذه ىلع هب ىقأ فيك ملعأال - ديدج ميقرتب ىهو
 . 6 مقر - ل ىف - ىهتنيو ١ مقر

 ٠" رطس لك ىفو . ارطس ١9 طوطخملا اذه نم ةحفَص لك رطسُأ ددعو

 . ابيرقت ةملك
 لئاسم نيب قيرفتلاو . ةطلتخملاو ةنودملا لئاسم نايعأ تكن : اهناونع

 قحلا دبع دمحم وبأ هفيلأتو هعمجب ىنع امم اهماكحأ تقرتفاو اهظافلأ تعاش

 . ىلقصلا دمح نب

 ىف الإ اهيلع اريثك رثؤي مل ةبوطرو ةضرأ راثآ اهب : ىرخأ تافص
 .باتكلا خسان طخ ةيشاحلا ىف تابيوصت اهيلعو . طوطخملا نم ةيناثلا ةقرولا

 : قيقحتلا ىف ةدمتعملا خسنلا
 ةخسن تدعبتسا اهتساردو ةروكذملا خسنلا روص ىلع لوصحلا دعب 03
 ذإ ةلباقملا ىف اهنم ةدافتسالا نكميال هنألف (ش) ةخسن امأ ء (ه) ةخسنو (ضش)

 رأ مف (ه) ةخسن امأ  اهفصو ىف انركذ نأ قبس امك - ةلهلهم ةفلات ىه

 نكمي تادايز اهيف سيل ذإ اهقورفب شماهلا لاقثاو اهتلباقم نم ىودج

 عضاوم ىف ةلباقملا ىف اهيلإ الأ ىنأ ىلع . اهنم ةدافتسالا وأ اهيلإ نوكرلا

 صنلا نويكف (عءح) ىتخسن نع ةدايزب (م) ةخسن درفنت امنيح ادج ةليلق
 ىناثلا ةاكزلا باتك رخآ ىف امك ةرورضلل (ه) ةخسنب الباقم (م) نم ذئنيح
 ىرخأ عضاوم ىفو . باتكلا اذه رخآ ىلإ (؟0) مقر ةلأسملا نم ءادعبا

 . قيقحتلا دنع اهيلإ انرشأ ةليلق
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 ءادتبا ءالولا باتك رخآ ىف امك (ش) ةخسن عم رمألا نوكي كلذكو

 هذه نم ةلباقملا ىننكمي نيح باتكلا اذه رخآ ىلإ (490) مقر ةلأسملا نم

 . العف ةخسنلا

 صنلا ميوقتل (ه « ش) ىتخسن ىلإ تأجل ىنأ ىلإ ةراشالا ردجت هنأ ىلع

 ميوقت نكمي ملو . ًاأطخ ىلع ايلك ادامتعا ةدمتعملا خسنلا تقفتاام اذإ كلذو

 ىف كلذ ىلإ ترشأو . امهادحإ وأ (ه . ش) ىتخسن ىفام تابثاب الإ صنلا

 . ادج ةليلق عضاوم ىف كلذو . شماهلا

 ىه ايلك ادامتعا قيقحتلل ةدمتعملا خسنلا نأ انيدل لصحت دقف هيلعو

 ملذإ , (ه ٠ ش) داعبتسا دعب ةيقبتملا ىهو (م « عع. ح) ثالغلا خسنلا

 . اهيلع خسنلا قاب ةلباقمو الصأ اهرابتعا نكمي ةخسن ىلإ لصوتلا ىننكمي
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 باتكلا قيقحت ىف اذجهنم

 خسنلا ىلإ لوصولا ةيغب  افنا ةروكذملا  خسنلا ةساردب تمق

 اهرابتعا نكمي ةخسن دوجو مدع ىل نيبت دقو . قيقحتلا ىف ةدمتعملا

 ةقيرط صنلا ميوقتل ترتخاف . اهيلع ةيقبتملا خسنلا ةلباقمو الصأ

 , ش) ىتخسن ادعبتسم (م . ع . ح) خسن ىلع ادمتعم راتخملا صنلا
 . هركذ قبس امك ةرورضلل الإ ةلباقملا نم (ه

 رضاحلا انرصع ىف هيلع فراعتملا ٌنالمالا مسرلا بسح باتكلا .تخسن

 ةيوغل وأ , ةيوحخن تناك ءاوس ىرخأ ءاطخأ نم ىل نيبتام حالصا عم

 . شماهلا ىف كلذ ىلإ ترشأو كلذ ريغ وأ

 ىف تبثأ ةرابع وأ ةظفل ىف قيقحتلا ىف ةدمتعملا خسنلا تفلتخا اذإ

 ابر ذإ . شماهلا ىف ةيقبتملا خسنلا الباقم , اهنم حصألا هارأام صنلا

 صنلا ميوقت ىلع انوع كلذ نوكيف ىرايتخا فالخ لبقتسملا ىف حصي

 . ةحيححصت و

 ىف اهتيمهأ ةجرد نع رظنلا فرصب خسنلا قورف تابثا نإف اضيأو
 دئاوف نم ولخيال وهو . قيقحتلا ىف ةربتعملا جهانملا نم « صنلا ميوقت

 . نفلا اذه ىف صصختلا لهأ اهفرعي

 ىنإف ريمض وأ هيف ةملك ةدايز ىلإ جاتحاو باتكلا صن مقتسي مل اذإ

 ىتلا رداصملا ىلع حيحصتلا ىف ادمتعم [ ] نيفوكعم نيب ةدايزلا عضأ
 ىنإف صنلل ححصملا ردصملا دجوي مل نإو . اهتلقن وأ . ةلأسملا تدروأ
 . شماهلا ىف هلك كلذ ىلإ ريشأو كلذ ىف دهتجأ

 ةنونعم لئاسم ةئيه ىلع باتكلا جارخا ىف - ناكمإلا ردق - تدهتجا

 يقرتب كلذو - باتكلا باوبأل الإ اناونع عضي مل فنصملا ناك نإو

 قاض ذإ سراهفلا ىف اهنيوانع عضوو . بلصلا ىف لئاسملا ةيادب

 . كلذل عاستالا نع شماهلا
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 ( دم

 وأ ىلوصأ وأ ىهقف حلطصم وأ , بيرغ ظفل صنلا ىف درو اذإ

 ردق كلذ ىف ةليصألا بتكلا ىلع ادمتعم هب فيرعتلاب موقأ . امهريغ
 . ناكمالا

 . كلذ ةجاحلا تضتقا اذإ فنصملا مالك نم دارملا حضوأ

 بلاغلا ىف قيلعتلا اذه نوكيو . فنصملا مالك ىلع - انايحأ - قلعأ

 ارظن وأ « هتيضترا مهخويشو ةيكلاملا ءاملع دحأل همالك ىلع اكاردتسا

 لصأ وأ . اهتركذف بهذملا دعاوق نم ةدعاق ةفلاخم ببسب هتيأر

 .. متدروأف

 . اهتنسحتسا ةبيجع ةفيطل وأ , اهتطقعلا ةدئاف نوكي دقو

 ردق  اهيشاوح وأ اهحورش وأ ةنودملا نم اهقورفو لئاسملا قثوأ

 ةدمتعملا بهذملا بتك نم تقثو . كلت ىف اهدجأ مل نإف  ناكمإلا

 امنإ فنصملا ركذام رثكأ ذإ اهريغ نم تقثو . دجأ مل نإف « ىرخألا

 كانهو انه نم ففنصملا اهطقتلا ةنودملا لئاسم ىلع قورفو تكن وه

 ىف حرص امك بتكلا ضعب ىف اهيلع فقو وأ هخياشم نع ةهفاشم امإ

 . باتكلا ةمدقم

 تعطتسا امم هنم ريثك ىلإ تعجر ذإ طوطخملا ثارتلا لفغأ م

 صنلا هب تموق وأ « هيلإ فنصملا ازع اذإ هنم تقثوف هيلإ لوصولا

 . كلذ ىلإ رمألا جاتحا اذإ

 هباتك ىف اهركذ ىتلا - هسفن ىلع فنصملا تاكاردتساب باتكلا تبذه

 وأ لوق نع اعوجر امإ تاكاردتسالا هذه تناك دقو - بلاطلا بيذهت

 وحن وأ قلطمل ادييقت وأ . لمجمل انييبت وأ .« تكنلا ىف هب لاق الالدتسا

 . كلذ

 ناكمالا ردق لواحأ هنم لقن ىذلا باتكلا مساب فنصملا حرصي نيح

 . اطوطخم مأ اعوبطم باتكلا كلذ ناك ءاوس هنم قثوأ نأ

 مساب انورقم صنلا ىف اهركذ دراولا ةينآرقلا تايآلا ماقرأ تركذ

 . اهيف أطخلا عقو اذإ ةيآلا حيحصت عم ةروسلا



 ( 2؟)

 ةدمتعملا بتكلا نم  ناكمالا ردق  راثآلاو ةيوبنلا ثيداحألا تجرخ (14)

 . كلذ ىف

 . مهركذ لوأ دنع صنلا ىف مهركذ دراولا مالعألل تمجرت (15)

 تايآلل سراهف ىلع تلمتشا باتكلا رخآ ىف ةيليصفت سراهف تعضو 05(

 . عجارملاو رداصملاو , بتككلاو « مالعألاو . راثآلاو ثيداحألاو

 . اهريغو ةلاسرلا تايوتحمو
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 نم ط | ناونع ةحول
 زخ هم و .٠

 أرب فسوب نبا ةن



 ا

0 0 2 3 0 
 0 ااا م 2 المن دع دا

 نا اا ا ا دو راما بقالل عل رك 1 .يماغ ,ناطصو م ميم عيراو مشع اا اريحصملا 2 عايعا رقع تأ انكاأايلاو منت ١  يطشم وسلا حو ةينلإزسسح لعن بلا معتز ,اووداتلاو تايعلاو كح :فونلا 0
 0 ورش 0 إيما ابيع, موتنا 15 ميو جوار 3 7 ث او كم تت حبر وباي حبمسما :زيبعكلا أم مح محو ,اوقيارملالا مكموااو عكست 330 00

 م! مع خل وك و :ةامهض وامومم وارذركل املزا اواسورت زج كلسسلا 00 / ام اخ امد ماا لمد اهو 11 ا لادا عسلااوإ 1 ريمه ماشا ضو داجراو دلو صرت
 ١ دلل ةعماج ةيالازوكتك امل اا اوكي مس عم مام هدام ازواج 9 ١ ريق كم تاوسالا كل د و عرسي |[ وه زمزاوأ مسح وم اليا نادم تالا وسل هما هاك 4 . اها ضاعت 51 اياارفكم عجتااضانأإا رثاطب اه اسوذع ا نع هينا هيي ةشياع كوكقك تامح ج 0 اد هرام ايزل ةسحا :قيتازاحت مش" دب ريانا ٌيِمراَهو مونلاهعي عجاضملاإوم زم متمكا مه 1
 : كل ملأ !!كرجو انهصو|مزعجن 'وز اف ىجرولا منن وعلب حلل فر صيبا يمل تما ةكبتعل هدأ ةقمج رح عل | امك موشن اهادرجي؟ قا لا اب توطيبالا معيش دل ايو يب اخ حاز مث _كرمرام ريتك اها طخ شنب زيي معي ام يا يه لاق لع امدلاوانبب امك م رتلاوممو تيننسنل و ترجل سل
 ها د ءارات م ناصشا 3 ميزضبللا ديرمك ىللتت . اوم اخر هج انسمام الا بقلا
 3 ! 0! ارذمأك قوما امك رع ةعاج هئالص تلا و املا ل و :امابنن ول ةزجم ا ير م او ارشح مت .اهديداع مت هرخوبجرلل ء مادا دب كرد ف ]فزاد صرت
 4: الد الاغا يعير بت بع هجر مدل حمقب ترلاز "با )اك رم رم 1
 ل الادب م دار 00 أ ماك راو ةماسنا 4
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 _ت

 0 مم وصح مي اكسو باسو وقلا "
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 ةنودملا لئاسمل قورفلاو تكنلا

 هيقفلا مامإلا فيلأت

 ولقصلا نوراه نب دمحم نب قحلا دبع دمحم اىبأ

 (هغا1تز
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 (1)<هللاب تنعتسا»

 . معي ملام ناسنإلا لع . ملقلاب ٍلع ىذلا ؛ مركألا زيزعلا هلل دمحلا

 بجويو . هركش ىدؤي ادمح ؛ هئالآ فدارتو , هئامعن عباتت ىلع هدمحأ

 . سو هيحصو هلآ ىلعو ,(؟)هيبن دمحم ىلع هللا ىلصو . هديزم
 عقيام عمجم ةيانعلا ىنلأس هقفلا ةبلط نم انباحصأ ضعب نإف ؛ دعب امأ“-

 نايعأ ىف هيلإ جاتحم . هيف عستي مل نمو « هقفلا2") بلط ىف ءىدعبملا نأ ىل
 قيرفتاو . اهب نايتإإلا ىدنع( 27 ةتكن نم « ةطلتخملاو ةنودملا نم لئاسم

 نم فرطو . اهمكح فالتخا ةفرعم بلاطلا ىلع(0] رذعتي دق . نيعلأسم نيب
 دقع اهيف « بتكلا(5) ضعب لئاوأ ىف تامدقمو . لئاسملا ضعب ىف عيرفتلا

 . فلاخم ىلع ةجحلا نم ءىش وأ لصأ

 , نيطسوتملل ةضايرو « نيئدتبملل ةنوعم هيف نأ كلذ ىف ىلئاس اجرو
 ءاغتبا (97) < كلذ نم هيف>» بغرام ىلا تعراسف . هءاروام كرد ىلع انوعو

 . هيلع ةبوثملاو « هب عفنلا

 ىلع هللا ىلص : ع ىفو « ميركلا ىنلا ىلع هللا ىلصو : ح ىف نيتيوازلا نيبام (1)
 ش . ملسو هلا ىلعو دمحم انالومو انديس

 . دمحم هيبن ىلع: ع ىف (؟)

 . هبلط : م ىف م

 . نسحت : م« ح ىف ))
 . رذعتت : م ىف )هز

 .م : ىف تسيل 00

 . ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (0)
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 انجرخي كلذ نأل ؛ بتكلا نم تادايزلاو لئاسملا عيرفت نم رثكأ ملو
 رظنلا (؟)ءىدعبملا ىلع قشيو . اضيأ باتكلا(١) لوطيو . لئاسلا دصق نع

 رظنلا فخيل « هتفصو ىذلا ىبعملا ىف(") تدصتقا لب « هنم ةدافتسالاو « هيف

 امم وه١> هتركذام رثكأو . هيلإ جاتحا نم ىلع هلوانت لهسيو . هيف

 نم فلس نمل هتيأرام كلذ نمو « سلاجملا ف ىخويش نع(؟4) <هتظفح
 اميف ةلفغ نم ءىربتمب تسلو . هتركذف « هباوص  انأ  ىل نيبت وأ . انئاملع

 . هتركذ اميف ةحيصن نع بغازالو < هتدروأ

 هيلإ بغرأو . دييأعتلاو ةنوعملاو ديدستلاو قيفوتلا ميركلا هللا لأسأ

 ٠ ليكولا معنو انبسح وهو « ةيوطلا ةحصو « ةينلا نسح(9) ىف ىلاعت
 . ةئم عبرأو ةرشع نامت ةنس ىف هنم ىغارفو باتكلا اذهل ىنادتبا ناكو

 .(3)«اميلست سو هلآو دمحم ىلع هللا ىلصو>

 . ليوطتو : مع ع ىف 00

 . هب ءىدتبملا : ح ىف (؟)
 . ترصتقا : ع ىفو . تدصق : ح ىف م

 . هتظفحام وهو : م ىف نيتيوازلا نيباه (4)

 . ح : ىف تسيل 0(

 هللا ىلصو : ع ىفو . ملسو هلآو دمح ىلع هللا ىلصو : ح ىف نيتيوازلا نيبام 0

 . اميلست سو هلاو هيبن دمحم ىلع
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 ةراهطلا باتك

 |ةالصلا ىلإ متمق اذإ اونمآ نيذلا اهيأايإ : لجو رع هللا لاق

 .(127 يلا

 ]١[ ريخأتو ميدقت اهيف ةيآلا هذه :(5) انئاملع نم دحاو ريغ لاق 2

 مكنم دحأ ءاج وأ « ةالصلا ىلإ متمق اذإ اونمآ نيذلا اهيأاي : اهمكح امنإو

 طئاغلا نم ٠ قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو اولسغاف « ءاسنلا متسمال وأ

 ادرهطاف اهنج منك نإو , مكسوؤرب اوحساو . نيبعكلا ىلإ مكلجرأو .

 ؛ ابيط |اذيعص اومميتف . ءام اودجن ؛ رفس ىلع وأ ىضرم منك نإو

 "/هنم مكيديأو مكهوجوب اوحسماف

 نوك ىضتقت اهنألم اهتوالت لع لمحت مو : ريدقلا اذه تردق امئِإو

 هنأل ء رهاط ريغ وأ ارهاط ناك . ضيرملا وأ رفاسملا ىلع مميتلاو ءوضولا

 نم مكنم دحأ ءاج وأ رفس ىلع وأ يضرم متنك نإ وإ : لاق لجو رع

 بجوي طئاغلا نم 1 رفسلا(©) وأ ضرملا لعجف .(4)| طئاغلا

 تسيل ةيآلا نأ حص  اعامجإ اذه لطب املف . ةوالتلا رهاظ اذه . ركذام

 قفارلا ىلإ مكيديأو مكموجو اولشافإ اهتمتتو , ةدئاملا ةروس نم , ٠ ةيآلا نم 00(

 . اورهطاف ابنج تنك نإو نيبعكلا ىلإ مكلجرأو ٍمكسوءرب اوحسماو
 مم او رق هاا متسمال وأ طئاغلا نم مكنم دحأ ءاج وأ رفس ىلع وأ ىضرم
 مكيلع لعجيل هللا ديريام هنم مكيديأو مكهوجوب اوحسماف ابيط اديعص اومعيتف

 . [نوركشت مكلعل مكيلع هتمعن يلو مكرهطيل ديرب نكلو جرح نم
 . انباحصأ : م ىف )0

 . ه١/8 ًاطوملا حرش ىقتنملا : رظنا (0)

 . ةدئاملا ةروس نم . 5 ةيآلا نم (4)

 . وأ لدب واولاب : ع ىف ():()
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 .(1]هاتفصوام وهو ؛ اريدقت اهل نأو . اهتوالت ىلع
 متمق اذإ كلذ نإ .(91 لأ نب ديز لاق [ ممق اذإإ : لجو زع هلوقو

 6 2000 متمق اذإ ديري امنِإ : هريغ لاقو . مونلا ىنعي ؛ عجاضملا نم

 تدقف ثيح ,أ4/ عيسيرملا ةازغ ىف تلزن امنإ ةيآلا نأ ىورام ديزل ةجحلا
 . حبصلا ءاضأ نأ ىلإ ليحرلا اورخأف . اهدقع اهنع هللا ىضر ةشئاع

 هذه ىلاعت هللا لزنأف ف هود مف مهمون نم مهمايق دنع "ا وبالف

 1/ةيآلا

 .- ةنودملا بهذم وهو  ريخأتالو اهيف ميدقتال ةيآلا نأ لعأ هللاو  حيحصلا (1)

 ةيآلاو « سأرلا حسم لبق نالجرلا لسغت نأ بجول كلذك تناك ول اهنأل

 ارهاط  هركذ امك  رفاسملا وأ ضيرملا ىلع مميتلا وأ ءوضولا بوجو ىضتقتال

 عيطتسيال هضرم ناكو اثدحن ناك اذإ ضيرملا نأ هنم دارملا امنإو . رهاط ريغ وأ

 , بلاغلا ىف هيف مدعي ءاملا نلف رفسلا امأو . مميتلا هل زاج ءاملا سم هعم

 . نيرهطتم ريغ نيثدحم اونوكي نأ سانلا لاوحأ بلاغو

 ةنودملا عم دشر نبا تامدقم . 8١/5 ىبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا : رظنا

 . ١-ر/ا

 نع رلعلا ذخأ . هللا دبع وبأ . هيقفلا « ىندملا  ءالولاب  ىودعلا مسأ نب ديز )م

 . مهريغو « كلام نب سنأو . عوكألا ةملسو , رمع نب هللا دبع

 , دعس نب ماشهو . كلام مامإلا هنع ذخأ . ىوبتلا دجسملاب علل ةقلح هل ناك

 . نمحرلا دبع هنبا هنع هاور نارقلل ريسفت هل . مهريغو « نانايفسلاو

 « الا؟/١٠ ةياهنلاو ةيادبلا . 1.١/١ ظافخلا ةركذت : رظنا . ه5١"1 ةنس ىفوت

 . 189/4 نيفلؤملا مجعم . 194/١ بهذلا تارذش

 ىلإ مايقلا متدرأ ىأ ؛ ةالصلا ىلإ متمق اذإ : هلوق ىتعمو : تامدقملا ىف لاق (+)

 نآرقلا تأرق اذإفإ لجو زع هللا لوق هنمو اذه ىلع ليلد مالكلا ىفو « ةالصلا

 تامدقم . '... نآرقلا ًارقت نأ تدرأ اذإ ىأ . أ مجرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتساف

 . 11١/١ ةنودملا عم دشر نبا

 ةنس نابعش ىف تناكو . قلطصملا ىنب ةوزغ ىه  عسيرملا وأ - عيسيرملا ةوزغ )ل

 . ١95/4 ةياهنلاو ةيادبلا رظنا . سمخ وأ . عبرأ ةنس ليقو « ةرجهلا نم تس

 . اودجي مف : ح ىف )0(

 : هلوق ىف ملسأ نب ديز ليوُأت تركذ دقو" : "ل بلاطلا بيذهت ىف فنصملا لاق ()

 باتك ىف « نيثدح مممق اذإ : لاق نم لوق هجوو « مونلا نم ديري ؛ متمق اذإ

 "انهه هراركت نع كلذ ىنغأف تكنلا



) ٠6١ ( 

 ثادحألا نأ كلذو ؛ هريغ لوق نم ىلوأ ديز لوق رظنلا قيرط نمو

 ريغ ىنعم مق اذإ : هلوقل لعج نأ ىلوألاف . [ مق اذإإ : هلوق دعب ةروكذم

 وه املو . ثادحألل ةعماج ةيآلا نوكتف . ةدئاف ةدايز كلذ ىف ذإ ,. ثادحألا

 ملعأ هللاو :(١)انيب امك . مونلا وهو ؛ ثدحب سيلو ثدحلل ببس

 ءىضوتملا غبسأ اذإ : انخويش ضعب لاق :(1) قحلا دبع لاق [؟]
 لضفلا « ةرم ىلع داز امل ىونيال نأ ىغبني « ةثلاثو ةيناث داز مث )رب

 ىلوألا ةلسغلا نم ىقبأ نوكي نأ ةفيخ ,(4) نذّرقلا“ لامك ىوني لب « ادرجم

 , انفصوام لعفي مل نإو : لاق . ضرفلا ةينب اهدعب هلسغ دق نوكيف . ائيش

 ىف لخديف . ائيش ىلوألا ةلسغلا ىف ىقبأ هنأ ركذ مث . لضفلل ةينلا درجو
 حصأو « اثدحم ناك هنأ ركذ مث . لضفلل ًاضوت(4) نميف : فالتخالا اذه

 .(5] ضرفلا نع لضفلا ءوضو ءىزجي الأ نيلوقلا
 داعأ مث . هدحو لجرلا ىلص اذإ :(7) كلام لاق دق سيلأ : ليق نإف

 اهنم طقسأ هنأ وأ , ءوضو ريغ ىلع تناك ىلوألا نأ ركذ مث « ةعامج ىف

 1١/١-11١. ةنودملا عم دشر نبا تامدقم : رظنا (1)

 . هسفقن هب ىنعي فنصملا )0

 . ةرم : ح ىف 4

 امأ . كلذ ىف كش وأ ؛ ىلوألا ةلسغلاب ءوضولا ءاضعأ معي مل هنأ نقيت اذإ اذه (4)

 . 551/١ ليلجلا بهاوم رظنا . لضفلا ةينب نوكي دئارلا نأ كشالف نقيت اذإ

 . نم: ع ىف (4)
 ةنماثلا ةدعاقلا : رظناو , 788/١ هشماهب ليلكالاو جاتلاو ليلجلا بهاوم رظنا (3)

 . ضرفلا ةينل لضفلا هيف نمضت : ىرقملا دعاوق نم نيسمخلاو
 « ةنيدملا ملاع . هللا ديع وبأ . ىحبصألا رماع ىبأ نب كلام نب سنأ نب كلام (0)

 . هملعو هلضف ىلع ةمألا تعمجأ . ةعبرألا ةّألا دحأ . ةرجهلا راد مامإو

 . راثآلاو ثيدحلا ىف أطوملا فلأ

 , اهدعبامو ١//1١9 كرادملا : رظنا . ه١ ةنس اهب ىفوتو , هو" ةنس ةنيدملاب دلو

 ء ١//.7-517 ظافحلا ةركذت ء 1١98/٠١-198 ةياهنلاو ةيادبلا ء 9-47 ص ءاقتنالا
 . 0١1-م١/5 جابيدلا
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 ]١( ةعامج ىف ىلص ىتلا ةيناثلا نأ « اهنالطب بجوي امم ائيش وأ ةدجس
 ؟ةمدقتملا ةلأسملاو ةلأسملا هذه نيب لوقلا اذه ىلع قرفلا امف ؛(1) هئرجت

 هنأل . لضفلا ةينل درجم ريغ ةعامجلا ىف ديعي ىذلا نأ : باوجلاف

 لعجي ,(4) هللا ىلإ كلذ( ")امنإو ؟ةيناغثلا مأ ىلوألا ؛ هتالص امهتيأ ىرديال

 لضفلا ةينل درج داز اميف(©7 وه هنظ ىلع ةرمب غبسأ ىذلاو . ءاش امهتيأ

 مكح قرتفاف ؛ لضف دئازلاو . ةلاحمال هضرف وه هب غبسيام ذإ ؛ ةقيقح

 ْ - 0ع هللاو . اذهل نيعلأسملا

 ,(8/ قلطم رهاط ,("]ءاقأ ةعبرأ ىلع ءاملا ةمسق : قحلا دبع لاق [؟ ]|

 نأ ةمسقلا هذه نم رصخأو ,(01) بف كوكشمو )١(, فاضمو ,(4)سجنو

 نيهجو ىلع( 1') ديقملاو . ديقمو قلطم : نيمسق ىلع ءاملا 0( لوقت

 . 1١/9#-8” ليصحتلاو نايبلا : رظنا (؟)

 . امنإ : مع ح ىف 6

 . لجو زع : ةدايز : ح ىف )ل

 . وهو : م ىف (4)
 . ؟١/50 ليلجلا بهاوم رظنا (5)

 . 19/١-50 ميسقتلا اذه ىلع تامدقملا ىف دشر نبا ضارتعا : رظنا (0)

 ءامسلا ءامك « ابلاغ هنع ءاملا كفنيو . هل رارقب سيلام ةطلاخمب ريغتي ملام وه )م

 . 08/١ أطوملا حرش ىقتنملا : رظنا . رحبلاو رابآلاو

 اذاف . ةفاضإلا نع ىلخ هنأل اقلطم ىمسو . هتقلخ ىلع قابلا ءاملا ىأ : تلق

 ظ . هيلإ فرصنا ءاملا مسا قلطأ

 . 55/١ ىقتنملا : رظنا . ةساجنب هحير وأ همعط وأ هنول ريغتام وه (9)
 )١( ىقتنملا : رظنا . ابلاغ ءاملا هنع كفنيو هل رارقب سيلام ةطلاخمب ريغتام وه ١/08 .

 ىقتنملا « 116/١ ةريخذلا : رظنا . قباس ثدح عفر ىف لمعتسا ىذلا ءاملا وه (1)

5/1 . 

 . ديقملاف : م ىف ف
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 .(١)ةساجنب ديقمو « ةفاضإب ديقم
 مب ءاملا فاصوأ دحأ ريغتي مل اذإو : انخويش نم دحاو ريغ لاق [؛]

 بجي اممِإو « هكرت بجي م هوحخنو ماعطك ؛ رهاط ءىش نم هيلإ فاضنا

 8 فاضملا( ")< مكح سيلو> «. هتُئار وأ(5)«هنول وأ همعط١> ريغت اذإ هكرت

 ةساجنلا مكحك هيف لحام لجأ نم انركذ ىتلا فاصوألا دحأ ريغتي مل اذإ

 (0) ساقلا نبا دنع اذه « ءاملا فاصو أ (47دحأ ريغت ملو « ءام ىف تطقس اذإ

 ٠ 2 . بابحتسالا قيرط ىلع تقولا ىف ديعي « ىلصو « هب ًاضوت نم
 نيب ىواسي ناك هنأ(72< ىسباقلا نب>(30 نسحلا ىبَأ خيشلا نع ركذو

 : هنم 4ل ىف لاق دقف . بيذهتلا ىف فنصملا اهبقعت ىتلا لئاسملا نم ةلأسملا هذه (9)

 دييقتلاو . نيهجو ىلع ةمسقلا دصقي) ةديج راصتخالا ىلع ةمسقلا هذهو'

 نأل ؛ ةفاضإب ديقم وه ةساجنب ديقملا نأ ةرابعلا ىف ذخؤي هنأ الإ ( نيهجولاب

 ديقمو « هيلإ رهاط ةفاضإب ديقم : لوقن نأ ةرابعلا ليصحتف « هيلإ ةفاضم ةساجنلا

 . كلذ ملعاف . اهيف ذوخأم ريغ ةحيحص اذه ىلع ةرابعلا نوكتف « هيلإ سجن ةفاضإب

 . همعط وأ هنول : ح ىف نينتيوازلا نيبام (؟)
 . مكح وه سيلو : م ىف نيتيوازلا نيبام (©)
 ٠ . م: ىف تسيل )ع(

 ىلع ذملتت « هللا دبع وبأ . ىرصملا . ىقتعلا دلاخ نب مساقلا نب نمحرلا دبع ()
 . اماع نيرشع هبحصو « كلام مامإلا
 هثيدح نسحأام هللا ناحبس . حلاص لجر . ةقث مساقلا نبا" : ٌقاسنلا لاق

 ةنودملا بحاص وهو « هتوم دعب كلام باحصأ هب عفتنا . '... كلام نع هحصأو

 544/7 كرادملا : رظنا . ها١3 ةنس رصمب فوت . نونحس اهذخأ هنعو . مهبهذم ىف

 . 88/١" بهذلا تارذش . ؛١/50 جاييدلا

 ناك . نسحلا وبأ ,. ىسياقلا نياب فورعملا . ىرفاعملا فلخ نب دمحم نب ىلع (1)
 افلؤم . املكتم « ايلوصأ . اهيقف . هلاجرو هللعو ثيدحلاب املاع « ةياورلا عساو
 ٠ . اديجب
 ذقنملا باتكو « ةنايدلا ماكحأ باتكو . هقفلا ىف دهمملا باتك : اهنم فيلآت هل

 نب كلام ًاطوم دنسمل صخلملا باتكو . جحلا كسانم باتكو . ليوأتلا هبش نم

 . ه٠ ةنس ناوريقلاب ىفوت . ققح عوبطم ريخألاو . اهريغو سنأ'
 ةرجش , ١9ص ىليبشإلا ةسرهف , 1١١5-٠١١ جابيدلا , ١٠٠-ة؟/ا/ كرادملا : رظنا

 ْ . 97ص رونلا

 . م: ىف سيل نيتيوازلا نيبام (0)
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 ؛ فاضملا ءاملا نيبو . هفاصوأ دحأ(12 ريغتالف , ةساجنلا هيف طقست ءاملا

 نبا بهذم ىلع  ىغبني : لاقو . هيلإ فاضنا امب هفاصوأ دحأ(؟) ريفتيال

 ريغ اذه ركنأو ,. تقولا ىف ديعي نأ . ىلصو . كلذب ًاضوت اذإ مساقلا

 . اهل مكحال ةفاضإلا نأ اوأرو ؛ مهريغو اندلب لهأ نم انخويش نم دحاو

 5 « ملعأ هللا و> . ءاملا فاصوأ دحأ ريغت مل اذإ

 (6ة) يب (4) ورك امنِإ ةرم هب ًاضوت ىذلا ءاملاو : قحلا دبع لاق [ه]

 ولختال ءاضعألا(1)ذإ ةرثٌؤم ريغ هيف ةفاضإلا تناك نإو . فاضملا هتهباشم

 معزيام لجأ نم سيلو )املا طلاخي ءىش وأ خسو نم  بلغألا ىف

 ,(8) سجنلا مسا هيلع نوقلطيو . بونذلا ءام هنأ نم سانلا ضعب

 راركت حصيال امك « هب ةدابعلا راركت(5] حصيال : نولوقيف « انيلع نوضرتعيو
 تسيل اياطخلاف ؛ اياطخلا ءام هنإ : مهلوق امأف . بجاو نع قتعت ةبقرب ةدابعلا

 اذه نم هعنقو « قلطملا ءاملا مكح نع هجرختف . ءاملا ىلإ فاضنت ماسجأب

 , اهب رركتت مل امنِإ ةدابعلا نأل ؛ مزال ريغ ةبقرلا ىف هب اوضرتعاامو « مسالا

 . ريغيالو : ح « م ىف 00

 . ريغتتال : ح ىف )0

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام ()
 .هركيد م ىف (4)
 . نيقيب سيلو نظلا ةبلغ وه هانتبثأ ىذلاو . خسنلا رئاس ىف ةحضاو ريغ (ه)
 .اذإ : م ىف 0(

 ء 4.41/١ ىقوسدلا ةيشاحو ريبكلا حرشلا ء 150/١ ةريخذلا ء 4/١ ةنودملا : رظنا (0)

 اليلق لمعتسملا ءاملا كلذ نوكي نأ : لوألا ؛ نيرمأب ةيشاحلا ىف ةهاركلا ديقو

 . لسغلاو ءوضولا ةينآك

 ىرقملا دعاوق نم ةرشاعلا ةدعاقلا : رظناو . ةهاركالف الإو هريغ دجوي نأ : ىناثلا

 . ه5-هه/١ ىجابلل ىقتنملا : اضيأ رظناو . تادابعلا ىف هركي تاداعلا ىف فاعيام

 . سجن : عع ح ىف 423

 . حصتال: مع ع ىف ()
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 ةدابعلا رركتت نأ زاجل اهيف قرلا ةدوع نكمأ ولو , اهيف دوعيال١) قرلا نأل
 ىلعال انفلاخم لوق ىلع لعقلا ريغ ىف اينا رصن( "7 قنتعأ ول هنأ ىرت الأ> . اهب

 ,(9) «دهعلا رفاكلا> ضقن مث بجاو نع رفاكلا قتع زيجنال انأل  انلوق

 (؟)«اضيأ قدعي نأ زاج> كلمف , نوملسملا هابسف « كرشلا راد ىلإ برهو
 اذه ىف رثكي مالكلاو . هقتع راركت زاج هيف قرلا داع املف . بجاو نع

 .(0]«اذه لثم ىف> ليوطتلا ضرغلا سيلو . مهعم
 نأ زوجيف + ةرم هيلع مميت اذإ بارتلا امأو : قحلا دبع لاق ["]

 ىذلا ءاملا فالخب ")ابد كلذ هركيالو « ىرخأ17ةرم هيلع مميتي

 ذإ . فاضملا هبش هنوك نم(4]هانمدقام ءاملا ىف ةلعلا نأل ؛ ةرم هب ءىضوت

 بارتلا ىف دوجوم ريغ اذهو . بلغألا ىف خاسوألا نم ولختال ءاضعألا تناك

 .(ة )اذهل مكحلا قرتفاف

 (11) صاع نب ديز نب هللادبع ثيدح ىف("١)ءاج : قحلا دبع لاق [7]

 . ةبقرلا : م ىف ()

 . قتعأ هنأ ول : ع . م ىف نيتيوازلا نيبام (؟)
 . رفاكلا دهعلا : ح ىف نيتيوازلا نيبام («)
 . قتعي نأ اضيأ زاج : م « ح ىف نيتيوازلا نيبام (4)
 . ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (4)
 . ةرات : م « ح ىف )3(

 .ع :ىف تسيل (0)
 . انمدقام: مع ح ىف (م)

 عم ليلكإلاو .جاعلا « ١9/١-194 ليصحتلاو نايبلا « "ه١/0 ةريخذلا : رظنا (9)

 . "”ة4؛١/4 ليلجلا بهاوم

 . ىرج :م(. ح ىف (1)
 مأ نباب فرعيو . دمحم وبأ « ىراصنألا « ىنزاملا مصاع نب ديز نب هللا دبع (1؟)

 كرتشا . اهريغو ادحأ دهشو « اردب هدوهش ىف فلتخا « ليلج ىباحص . ةرامع

 هرمعو ,. ه#5 ةنس . ةرحخلا موي لتقو . باذكلا ةميلسم لتق ىف ىشحوو وه
 .ةنس نوعبسو ثاللث

 ما/ا//؟ ءالبنلا مالعأ ريس . ”«3/5 باعيتسالا ءه1/8# دعس نبا تاقبط : رظنا



 ( ها )

 تبانم دح نم ادب : ليقف ؛ كلذ ىف فلتخا دقو (00" سكرلا مدقم ركذ

 . أدب هنم ىذلا عضوملا ىلإ امهدر مث . هافق ىلإ هيديب بهذف . رعشلا

 (؟)«اهدر مث> ,(5]هتهبج ىلإ هيدبب ليقأف . هتيصان نم أدب : ليقو
 لوألا ليوأتلاو . 4) ةيصانلا دح نم ًادتبا ثيح ىلإ عجر مث . هافق ىلإ

 : ملعأ هللاو . بوصأ

 (0)«هلوق نم> ثيدحلا ظفل ىف امب ىناثلا ليوأتلا اذه بحاص جتحاو

 (3/) ءاسدقاف ىلع ةيضانلا دح نم لبقأ هنأكف . هجولل لابقإلاف « "امهب لبقأف"

 : نيهجو نم ركذام ىلع ليلد هيف سيل اذهو

 ربدأ : هب ديري نأ زوجي "ربدأو امهب لبقأف" هلوق نإ :("7امهدحأ
 .(8) بيترتلا فورح نم تسيل ذإ ؛ ةبتر بجوتال واولا نأل , لبقأو

 عيطتستأ : ديز نب هللا دبعل لاق الجر نأ : هصنو ىراخبلا ىف هيلإ راشملا ثيدحلا ()

 نب هللا دبع لاقف ؟ًاضوتي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك فيك ىنيرت نأ
 رتنتساو ضمضم مث . نيترم لسغف هيدي ىلع غرفأف . ءامب اعدف . معن : ديز

 مث ٠ نيقفرملا ىلإ « نيترم « نيترم هيدي لسغ مث . اثالث ههجو لسغ مث « اثالث
 , هافق ىلإ امهب بهذ ىتح هسأر مدقمب أدب , ربدأو امهب لبقأف . هيديب هسأر حسم
 . هيلجر لسغ مث . هنم أدب ىذلا ناكملا ىلإ امهدر مث
 . ثه-ه١/64 هلك سأرلا حسم باب . ءوضولا باتك . ىراخبلا حيحص : رظنا

 . ”-؟)//١ ةنودملا رظناو

 . هلئيبج : ع اي م ْق 0

 . ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (9)
 . 788/١ راطوألا لين ء 78/*؟ ىرابلا حتف : رظنا (:4)

 .م: ىف سيل نيتيوازلا نيبام ()
 . انمدقام ىلع: ح ىف (5)

 . ع: ىف تسيل (0)
 ةاحنلا روهمجو . بيترتلل وأ عمجلا قلطمل ىه له. (واولا) ىف فالخلا ىف عقو (4)

 . عمجلا قلطمل اهنأ ءاهقفلاو نييلوصألاو

 ىف لوصفلا « 1١81١/١-“18 هقفلا لوصأ ىف ناهربلا : ةلأسملا ليصفت ىف رظنا

 ء188-85١ص لوصألا ماكحأ ىف لوصفلا ماكحإ . م8-0ص لوصألا

 ء 781-؟؟١/9 رينملا بكوكلا حرش . 5/١-58 ماكحألا لوصأ ىف ماكحألا

 . 598/١ راطوألا لين ء 78/١ ىرابلا حتف . ؟*؟-٠ه ص لوحفلا داشرإ



 )١ه (

 هيديب لبقأ : هب ديري نأ زوجي . امهب لبقأ : هلوق نإ : ىناثلا هجولاو

 ىف لبقم وهف . هافق ىلإ رمو . رعشلا تبانم نم ادتبا اذإ هنأل . هسأر ىف

 اب ةجحالف , ههجو ىلإ البقم , هسأر ىف اربدم ناك عجر اذإو . هسأر
 ملعأ هللاو .(؟)انركذ امك . هجولا ىلإ لابقإلا(١) نأ نم فصو

 ء رخآ هجوأ4/ نم هانبوص ىذلا ليوأعلا(")«اضيأ ىدنع حصيرو)

 ةيادبلا اهيف ةنسحتسملا ةبترلا امنإ سأرلا ريغ ءاضعألا رئاس اندجو انأ وهو

 اذه (5) نوكي نألف . هضعب نم(401دبي نأ نسحتسيالو . وضعلا لوأ نم

 ىتح بابحتسالا باب ىف هيلع قفتاام ىلإ ادودرم هيف عزانتملا وضعلا

 / ملعأ هللاو . ىلوأ « ءاوس ماظنو ةدحاو ةبتر ىلع ءاضعألا 77 ن وكت

 ناك نإ ؛ بلكلا هيف غلي ءانإلا ف ركذ : قحلا دبع لاق [4]

 ىلع ماعطلاو ءاملا نيب ةقرفتلا هجو .(3)<هدحو ءاملا ىفف> ؛ اعبس( 467 لسغي

 : هريغ نم ءاملل صيصخت هيف(١1) نكي م نإو )1١(, ثيدحلا نأ لوقلا اذه

 . ح : ىف تسيل 00

 . ؟0ه-؟ا١/0/4 ةريخذلا ء 78/١ ىرابلا حتف : رظنا (؟)

 . ىدنع اضيأ حصيو : ع ىف نيتيوازلا نيبام (©)

 . ىف :م(٠. ح ىف )ع

 . ادتبي : ح ىف )هز

 . نوكت : ح ىف 0(

 . نوكي:م ىف ()

 ىلص هلوق بوجولا هجوف ؟بحتسم وأ . بجاو وه له . ءانإلا لسغ ىف فلتخا (8)
 , رهاط هنأ بابحتسالا هجوو . بوجولل رمألاو . اعبس هلسغيلف : سو هيلع هللا
 ٠ . هئانتقا نم عنملل اظيلغت كلذب رمأ امنإو

 . 5”-ةر/١ ةنودملا .« ١؟/ه//١ ليلا بهاوم . 45/١ فارشالا : رظنا

 ءاملا ىفف ثدحلل : ع ىفو . هدحو ءاملا عم ثدحلل : ح ىف نيتيوازلا نيبام (9)

 . هدحو

 بلكلا برش اذإ' هنع هللا ىضر ةريره وبأ هاور ىذلا حيحصلا ثيدحلا ىلإ ريشي ()

 اذإ باب . ءوضولا باتك ىف ىراخبلا هجرخأ . "اعبس هلسغيلف مكدحأ ءانإ ىف

 غولو مكح باب , ةراهطلا باتك ىف لسمو , ها/١ مكدحأ ءانإ ىف بلكلا برش
 . 40ص ءوضولا عماج باب . ةراهطلا باتك ىف ًأطوملا ىف كلامو . 784/١ بلكلا

 . نكت: ح ىف (12:)
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 ىه اهنأل ((77بلغألا ف(؟) بالكلا(١)اهدجت ىتلا ىه ءاملا ىلاوأ اندجو دقف

 ظفحتلا سانلا نأشف ماعطلا ىناوأ امأو . ناصت داكتالو « سانلا لذتبي ىلا

 هدجتام ىلع ثيدحلا(4] لمحف . بلغألا ىف بالكلا نع ةنوصم ىهف « اهيلع

 . ملعأ هللاو . ىدنع كلذ هجو اذه . بلغألا ىف بالكلا

 لسغ حرطي ءاملا ناك امل : لاق نأب كلذ نيب قرف نم قيرفت امأو

 ؛(6)اعبس ءانإلا لسغي مل: حرطيالو ٠ لكي ماعطلا ناك املو . اعبس ءانإلا

 . لصألا ىف اعبس ءانإلا لسغ نأ لجأ نم , حيحص قيرفتب ىدنع اذه سيلف

 ىفام حرطي نأ نيب ةدابعلا هذه ىف قرفالف ,(") ةساجنلال (1)ةدابع وه امنإ
 ظ / ملعأ هللاو .(8/ءانمدقام كلذ ىف هجولا امنإو . هكرت نيبو ءانإلا

 : اندلب لهأ ريغ نم انخويش ضعب لاق .(4) هفعضي ناكو : هلوق

 : ءايشأ ةثالث دحأ هفعضي ناكو : هلوق لمت

 . اهدجي : ع « م ىف 0(

 . بلكلا : ع ىف (0)
 . 1١/8/١-2975 ليلجلا بهاوم ء ١// ىقتنملا : رظنا (9)

 . لعجف : م« ح ىف )ع

 .ع ا: ىف تسيل (4)

 انيلإ ةبسنلاب هتمكح رهظت مل ىذلا مكحلا وه : دبعتلاو . ىدبعت مكح هنأ دوصقملا (5)
 نوكت نأو دبال ةيعرشلا ماكحألا نأل كلذو .ء ةمكح نم هل دبال هنأب مزجلا عم

 . ىنعملا لوقعم مكحلا ناك ةمكحلا ترهظ ناف . دسافملل ةئراد وأ حلاصملل ةبلاج

 . دبعتلا وهف رهظت مل نإو
 . ١الا/ل/١ ليلجلا بهاوم : رظنا

 . ةساجنلاب هللع ىذلا نوشجاملا نبال افالخ .ء دبعت هنأ بهذملا نم روهشملا (0)

 ةسداسلا ةدعاقلا : رظناو . 9١ا//١ ليلجلا بهاوم . ا/١/5 ىقتنملا : رظنا

 . بلكلا غولو نم ءانالا لسغ : ىرقملا دعاوق نم نيرشعلاو
 . انمدقام : ح ىف (8)
 . هفعضي ناكو هدحنو ءاملا ىفف لسغي ناك نإ لوقي ناكو" ه١ ةنودملا ىف (9)

 . 'هتقيقحام ىردأامو ثيدحلا اذه ءاج دق : كلام لاق" 0/١ اضيأ اهيفو
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 عوطقم ريغ داحأ ربخ وه ذإ ؛ ثيدحلا فيعضت دارأ نوكي نأ امإ

 |مكيلع نكسمأ امم اولكفإ : ىلاعت(") هللا لاق .(5) هضراعي نآرقلاو 0ع

 . كلذ لسغ طرتشي ملو

 نأ لمتحيو . اعبس هلسغ ىف ددعلا فيعضت دارأ نوكي نأ لمتخيو

 .اغ/ كلذ بوجو فيعضت دارأ نوكي

 دنع كلام بهذم ىلع:اعبس ءانإلا لسغي امنإو : نييدادغبلا ضعب لاق

 . سانلا ضعب معز امك ؛ غولولا(7/روفبال ء(ف) ءانإلا لامعتسا ةدارإ

 له ؛ اعبس ءانإلا لسغ ىف كلام لوق فلتخا ,(72)<قحلا دبع> لاق

 ىف كلذ ىأر ةرمف ؛ هذاختا زوجمام نود « هذاختا زوجيال ىذلا بلكلا ىف كلذ

 بلكلا ىف ثيدحلا لمحةرمو . صيصخت ثيدحلا ىف سيل ذإ ؛ بلك لك

 .(7«لعأ هللاو> .(65نالمتح ناهجولاو « هذانتا نع ىهنملا

 ىلع ثيدحلا لمح تاكمإل  ةيفتنم ةيآلا ةضراعمو  هجيرخت قبس - حيحص ثيدحلا )١(

 . طقف ءاملاب ثيدحلا دبيقت وأ « ديصلا لسغ دعب ةيآلاب دارملاو . هذاختا نع ىهنلا

 . ١لة//١ ليلجلا بهاوم : رظناو . ملعأ هللاو

 . هضراعيف : حم م 2 6

 . حيضوتلا نع بهاوملا بحاص هلقن امك . رهشألا وه بوجولا فيعضت (4)
 . ١الة//١ ةريخذلا . ١ا/لهر//١ ليلا بهاوم : رظنا

 . كلام بهذم نم روهشملا وه اذه (ه)

 . ١178/١ ليلجلا بهاوم . ١/4/١ ةريخذلا : رظنا

 . م: ىف ةحضاو ريغ (5)

 . م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (0)
 . ١07/١ ةريخذلا : رظنا (4)

 . ع: ىف سيل نيتيوازلا نيبام (9)
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 ديعي هتبانج نم هلسغ ىف هركذ سم اذإ : لاق : قحلا دبع لاق [9]

 عضاوم ىلعا') هيديب رم نوكي نأ الإ . هلسغ نم غرف اذإ هءوضو

 .(9) هنع ائزجم كلذ ىرأف . هلسغ ىف هنم(")ءوضولا

 هجو . هيولبو : كليرب : هرصتخغ ىف(0) < هللا همحر)(4) دمحم وبأ لاق

 ءاضعأ (5) لسغ دعب هركذ سم ىذلا اذه نأ دمحم وبأ هيلع هبن ىذلا اذه

 .طقس دقف ةبانجلا امأف . ءوضولا ةراهط هيلع تضقتنا اهضعب وأ ءوضولا

 ةدئافالف(") < اهنع ةبانلا ثدح١ مكح لازو . اهلسغ ىبلا ءاضعألا ىف اهضرف

0) 
(0 
0 

 نك

 . هيدي : حا ف

 * ج1 ىف تسيل

 ديعي لاق . ةبانجلا نم هلسغ ىف هركذ سم نميف كلام لاقو' 4/١ ةنودملا ىف ءاج

 عضاوم ىلع هيدي رمأ دق نوكي نأ الإ . ةبانجلا نم هلسغ نم غرف اذإ هءوضو

 . "هنع ائرجم كلذ ىرأف هلسغ ىف هنم ءوضولا

 نباب روهشملا . دمحم وبأ . ىناوريقلا . ىزفنلا نمحرلا دبع ديز ىبأ نب هللا دبع
 , راطقألا نم ةلحرلا تناك هيلإو . هتقو ىف ةيكلاملا ةسائر هيلإ تهتنا . ديز ىبأ

 فيلات هل . ريغصلا كلامب مهضعب هبقل ء.هنع بذو . هرشن مضو . بهذملا صخل

 ةلاسرلا « ةنودملا رصتخم . ءزج ةئم زواجي . ةنودملا ىلع تادايزلاو رداونلا : اهنم

 .ةنس ىفوتو « ه#١٠ ةنس دلو . اهريغو . كلام بهذم نع بذلا باتكو . هقفلا ىف

 . مه؟مك

 جابيدلا . 75؟؟-؟١ه/5 كرادملا . ١١ص ىزاريشلل ءاهقفلا تاقبط : رظنا

00004 7" 

 هباتك ىف هصخل ىعذاربلا نإ لاقيو . اريثك ةيكلاملا هب متها ةنودملا رصتخمو

 باتكب (ه485؟ت) ىكلاملا باهولا دبع ىضاقلا رصتخملا حرش دقو « بيذهتلا

 نبال عماجلا : رظنا . هلمكي مل هنأ لإ « دمحم ىنَأ رصتخم حرش ىف دهمملا" هامس
 ليلجلا بهاوم . 48-45 ص خيطب نامثتعو نافجالا وبا دمحم قيقحت « ديز ىبأ

 0 م
 ءامدلاو دودحلا ىف هنم ةعطق الإ معن اميف دوقفم ديز ىبأ نبا رصتخمو : تلق

 . ملعأ هللاو . سنوتب ةينطولا ةبتكملا ىف ةدوجوم
 . هنع هللا ىضر : م ىف نيتيوارلا نيبام

 . م : ىف تسيل
 . اهنع ثدحلا : م . ح ىف نيتيوازلا نيبام



 ( 0؟)

 .مدقت دق اهيف لسغلا(")ذإ ؛ ةبانجلا لسغ ةينب ءاضعألا كلتل ءاملا(١)ةداعإ ىف

 ىبأل ىرج ىذلا اذه فعضي ناك هنأ نسحلا ىبأ خيشلا نع ركذيو

 هلوق هجو نوكي نا لمتحيف « هنع كلذ حص نإف . هيونيو : هلوق نم دمحم

 ,(4) < عفتري م١ ءاضعألا كلت ىلع قاب ةبانجلا مكحف ٠ هلسغأ ")عي ملام هنأ

 مكح عفتري مل ءاضعأ ىلإ ءاملا داعأ امنإف . لسغلا مامتب(00«مفتري امنإو>

 : كلذ لاثم .(5) لسغلا ةلمج نم غارفلاب الإ عفتريال ذإ ء اهنع ةبانجلا

 ماكحأف . ةباتكلا رثكأ ىدأ دق ناك نإو « مهرد هيلع ىقبام دبع بتاكملا

 هماكحأ نم هئازجأ نع عفتريالو ,. اهعيمج ىدؤي ىتح « هيلع ةيقاب قرلا

 / رلعأ هللا و . هانتفصوام كلذكف . اهنم ىدأام ردقب ءىش

 تطقس امل هئوضو ىف(") ةعيبر ةلأسم لمحم : انخويش ضعب لاق ]1١[
 كلذلف . همون لاط نوكي نأ ىشخف . اهطوقسب رعشي مل هنأ هدي نم ةحورملا

 . هتداعإ : ع ىف 00(

 .اذإ : م ىف )0

 . متت : ح ىف ع

 .م 06 ح : ىف سيل نيتيوازلا نيباه (4)
 . عفترا امنإو : ع ىفو . عفترت مل امإو : ح ىف نيتيوازلا نيبام (ه)
 تكنلا ىف اهركذ قبس ىلإ اريشم /ل بيذهتلا باتك ىف فنصملا اهركذ ةلأسملا هذه (9)

 ةثالث ىلع اهنإ لوقأف كانه عقي ملام اهيف حضوأو انهه ديعأ انأو' : لاق هنأ ريغ

 هجوأ
 لسغ دعب هركذل هسم وهو ادحاو اهجو تكنلا ىف انه فنصملا ركذ دقو : تلق

 بيذهتلا ىف امهركذ ناذللا نارخآلا ناهجولا امأو . اهضعب وأ ءوضولا ءاضعأ

 دعب هسم اذإو . ءوضولا ءاضعأ نم ائيش لسغي نأ لبق هركذ هسم اذإ : امهف
 . لسغلا نم غارفلا

 .ة8ل ءالل فنصملل بيذهتلا : رظنا

 . نامثع وبأ . ىندملا  ءالولاب - ىميتلا خورف نمحرلا دبع ىبأ نب ةعيبر (0)

 . بيسملا نباو . ديزي نب بئاسلاو . سنأ نع ىور . ىأرلا ةعيبرب فورعملا
 تبهذ : كلام لاق تام املف . كلام مامإلا مهنم . قلخ هنع ىورو . مهريغو

 . ها95 ةنس ىفوت . ةعيبر تام ذنم هقفلا ةوالح

 . 55ص رونلا ةرجش . ؟75-658ه8/“ بيذهتلا بيذهت : رظنا
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 ىف ءوضوالف اهطوقسب رعش اذإ امأو « بهذملل فالخب هلعف سيلف :(١)ضون

 .(؟)اهوحنو ةرطخلاك كلذو « كلذ

 ةضاحتسملا مسق نييدادغبلا ضعب تيأر :(5)قحلا دبع لاق [11]

 ناك نإف : نيمسق ىلع( 4]«ةلع نم> هيلع كلذ رثكي لوبلاو ىذملا بحاصو
 ناك نإو . ءوضولا ىف ةدئافال ذإ « كلذ ىف ءوضوالف ةتبلا عطقنيال كلذ

 ىلع نسح مالك وهو « ةالص لكل ءوضولا بحتسي انههف « دوعيو عطقني

 .(07« لع هللاو) .(5) كهذمل

 نم هييثنأ لسغ لجرلا ىلع سيل :(9) هلوق : قحلا دبع لاق [1؟]
 اذه رهاظ .(8]ءىش امهباصأ نوكي نأ ىشخي نأ الإ . هئوضو دنع ىذملا

 دافتسيف . نقيتم ريغ ىشخي ىذلاو « لسغ ىشخ نإ هنأ(3/) هنم مهفي مالكلا

 همكح . ال م/(011) ةساجن هدسج تباصأ له ؛ كش نم نأ(٠) ظفللا اذه نم

 . 6/١ ةنودملا : رظنا (1)

 . 9/١ ةنودملا : رظنا (؟)

 . م: ىف تسيل 9

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (4)
 . 865/١ ىقتنملا ء 991/١ ليلجلا بهاوم شماهب ليلكإلاو جاتلا : رظنا (ه)

 . ع : ىف سيل نيتيوارلا نيباه ()
 ش . ح : ىف تسيل 0

 دنع ىذملا نم هييثنأ لسغ لجرلا ىلع سيل : كلام لاق" ١١/١ ةنودملا ىف ءاج (م)

 لسغ هيلع امنإ . ءىش هنم هييثنأ باصأ دق نوكي نأ ىشخي نأ الإ هنم هئوضو
 "ا

 . هيف : م ىف 0(

 لسغ هيلع سيل : هلوق ىهو « ةنودملا ةلأسب دسجلا لسغ بوجو ىلع لالدتسالا (0)

 ةلالد هيف سيل هنأ مهضعب نع ركذو « بيذهتلا ىف فنصملا هنع عجر خلا... هييثنأ

 : ثيدحلا ضعب ىف ءاج امم دافتسي امنإ لسغلا بوجو نأ ىلا بهذو « دارملا ىلع

 . ١1ل بيذهتلا : رظنا . "كييثتأو كركذ لسغا"

 .مد: ىف تسيل (1)
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 حضنلا نأ اذه هجوو . بايثلا ىف حضنلا امإو .(57هحضنيالو )١(, هلسغي نأ
 . حضني ىذلا عضوملا(]ذإ . هل ىنعمال سايقلا ىف وهو « ندبلا ىف دري م
 نإو « ءاملاب لسغلاب(4]2الإ لازتالل ةساجنلاف ةساجنلا مكعب( ؟) هل مكح نإ

 نع جراخ حضنلاف . اضيأ هحضنل ىنعمالف سجنلا مكب عضوملل مكحي /

 نم ذخأ امنإو ءدسجلا ىف دري ملو ,("]هيف درو اميف لمعتسم ؛(17 سايقلا
 ,(4) تيدحلا ىف ركذام ىلع( 80 سبلام لوط نم دوسا ىذلا ريصحلا حضن

 , مالتحالا نم ىأرام لسغ نيح هبوث هنع هللا ىضر رمع حضن(١] نمو

 هركذ فالخ ؟بوثلاك حضنلا مأ . لسغلا دسجلا ةساجن ىف كشلا ىف بجي له (1)

 . ١59/١ ليلجلا بهاوم : رظنا . هيف لسغلا بوجوب لوقلا ايوقم باطحلا

 . حضنيالو : ع ء ح ىف 49
 2« 158/١ ةريخذلا : رظنا . ءاملاب لحملا رمغ ليقو « ءاملب شرلا وه حضنلاو
 . ١59/١ ليلجلا بهاوم

 .اذإ : ع. ح ىف 09

 .م د: ىف تسيل (:)
 . لازت امنإ : م . ح ىف نيتيوازلا نيبام (ه)

 . 159/١ ليلجلا بهاوم : رظنا (5)

 .هنم: ع ىف (0)
 حيحصل ىوونلا حرش : رظنا . شارتفالا هانعم انه سبللاو . هبسب ءىش لك سبل (4)

 ْ . 114/6 ملسم

 لوسر تعد ةكيلم هتدج نأ : هنع هللا ىضر كلام نب سنأ ثيدح هب دوصقملا (9)

 ىلصأف اوموق : لاق مث . هنم لكأف . هتعنص ماعطل ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 - سبلام لوط نم دوسا دق  انل ريصح ىلإ تمقف : كلام نب سنأ لاق "مكل

 ميتيلاو انأ تففصو - ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع ماقف . ءامب هتحضنف

 نيتعكر - مِلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل ىلصف . انئارو نم زوجعلاو هءارو

 . فرصنا مث

 سمو , 1٠١١-1١1 ريصحلا ىلع ةالصلا باب . ةالصلا باتك ىف ىراخبلا هجرخأ
 . 40ا//١ ريصح ىلع ةالصلاو ةلفانلا ىف ةعامجلا زاوج باب . دجاسملا باتك ىف

 .دقو : ع ىف )1١(
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 مكحو ء درو ثيح بايثلا ىف المعتسم حضنلا ناكف « ريأ١) مام حضنو
 دسجلا نإف اضيأو . لسغلاب طايتحالا ىف سايقلا هبجويام ىلع قاب دسجلا

 ىف ةرورضلا(") عقتأ")دق بايثلاو , هتساجن ىف كش اذإ هلسغ ىف ةرورضال
 دسجلا مكح(؟) قرفيف . ابايث دجي سائلا لك سيلو . اهفافج راظتنال اهلسغ
 .(01« لع هللاو> .(5)ةرورضلاو ةقشملا قيرط نم بوغلا نم

 اذه لبق ناك نإف ؟ال مأ ًاضوت له : كش اذإ : قحلا دبع لاق ]١١[

 (8) احيكتتسم ناك نإف . كشلا هيلع ًارط مث . ًاضون دق هنأ هدنع(") كشلا

 ىف كش نم لثم . ءوضولا هيلعف احكنتسم نكي مل نإو , هيلع ءىشالف

 ثدحلا ىف كش نم نيبالو . ءوضولا سفن ىف كش نم نيب قرفال , ثدحلا

 ٠ ة/ءوضولا ضقني ىذلا

 ملو ىلص اذإ هلسغو « ةالصلا بنجلا ةداعا باب . ةراهطلا باتك . أطوملا رظنا (1)

 . هبوث هلسغو . ركذي

 . دقف : ح « م ىف )0

 . عقي: م ىف (0)
 . قرتفي : ح ىف )0(

 . 1١1١/1-7٠١ ىقتنملا : رظنا ()

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (1)
 دوعسلا قارم ىلع دونبلا رشن : رظنا . سفنلا ىف نالامتحالا هيف ىواستام : كشلا (07)

 ا

 : رظنا . هتالص ىف وأ هثوضو ىف هكش رثكي ىذلا سوسوملا وه : حكسسملا (8)

 . ١"ص ةنودملا بيرغ حرش . ٠1/١" ليلجلا بهاوم ء 711١/١ ةريخذلا

 ثدحأ ىرديالف ثدحلا ىف كشف ًاضوت نميف : كلام لاقو" ١4/١ ةنودملا ىف ءاج (9)

 مأ « ىلص اثالثأ ىرديالف هتالص ىف كش نم ةلزنمب ديعي هنأ ؟ال مأ , ءوضولا دعب

 . كشلا ىغلي هنإف ؟اعبرأ

 هلوقل للعلا الإ عرشلا ىف ربتعي الأ لصألا" : "18-١؟/١ ةريخذلا ىف ىفارقلا لاق

 رثكأ ىف ملعلا رذعت نكل . اعطق هيف أطخلا مدعل . [لع هب كل سيلام فقتالوإ ىلاعت

 . اهتباصإ ةبلغو اهئطخ ةردنل نونظلا عابتا عرشلا زوجف روصلا
 . ربتعب سيل هيف كوكشم لكف . لصألا ىضتقم ىلع كشلا ىفنو

 .« ضقتنتال . اهيلع عمجم ةدعاقلا هذهف ... كشلا ىلع قباسلا لصألا رابتعا بجييو

 -  هنع هللا ىضر  ىعفاشلاف ؛ اهلامعتسا هجو ىف ءاملعلا نيب فالخلا عقو امِإو
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 ءوضولا هيلع |!ذهف . ءوضولاب نيقي كشلا لبق هل مدقتي مل ناك نإو

 . حكنتسم ريغ وأ احكنتسم ناك « لاح لك ىلع

 كشلا اذه لبق ناك نإ ؟لصي مل مأ ىلص له :(١)كش ىذلا كلذكو
 مل نإو حكسسم ريغ وأ احكتسم ناكأ؟) نإ قرتفيف ىلص هنأ نيقي هدنع

0) 

 - هللا همحر كلامو « اهيحصتسنف .٠ ىغلم هيف كوكشملاو ةنقيتم ةراهطلا : ل

 طرشلا ىف كشلاو . ءىريم ببس ىلإ جاتحي نقيتم ةالصلاب ةمذلا لغش : لوقي

 اهيف كوكشملا ةراهطلاب ةعقاولا ةالصلا ىف كشلا عقيف « طورشملا ىف كشلا بجوي

 ةمذلا لغش بحصتسيف « ىغلم هيف كوكشملاو « ءىربمل بيبسلا ىهو

 رذعت هنأ ريغ , ةلمجلا ثيح نم اهيلع عمجم ةدعاقلا هذهف ...' : قورفلا ىف لاقو

 هجو ىأب ءاملعلا فلتخاو « هجو نم اهؤاغلا نيعتو . تاراهطلا ىف اهب ءافولا

 .. اهرابتعا ىلع نوعمجم مهف الإو « ىغلت

 ةراهطلا دعب ثادحألا نايرط ىف كشلا ةدعاق نيب نيعستلاو عباسلا قرفلا : رظنا

 . بابسألل عفاورلاو بابسألا نم هريغ نايرط ىف كشلا نيبو

 ىغلم كشلا ةدعاقو . اهنم نيعبرألاو عبارلاو رشاعلا نيقرفلا : رظنا ةدئافلل اماقاو

 ىضاقلل فارشالاو .« 49: مقر ىتبرتسشت ةخسن نم ه0ل ىف ىرقملا دعاوق نم

 . "اللص باهولا ديع

 هنيقي دعب ثدحلا ىف كش نم" كلام لوق' : *+/ه ديهمتلا ىف ربلا دبع نبا لاق

  هتملع  هقفلا لهأ نم دحأ لوقلا اذه ىلع هعباتي مل ءوضولا هيلعف ءوضولاب

 . كلذ ىف مهدلق نمو هباحصأ الإ

 "”هنم طايتحاو بابحتسا كلذ نإ : جرفلا وبأ لاقو

 ثدحلا ىف كش نم ىلع ءوضولا بوجو . ةيكلاملا بهذم نم روهشملا نكل : تلق

 ةسمخ ىلإ ةلأسملا هذه ىف لاوقألا ىمخللا لصوأ دقو - قوسدلا هركذ امك

 ليلجلا بهاوم , ل تاهمألا عماج : رظنا . - تاهمألا عماج ىف امك - لاوقأ

 . 15١/١ ريبكلا حرشلا ىلع قوسدلا ةيشاح . 0

 ةريره ىبأ ثيدح نم ملسم ىف دروام كلذ ىلع ليلدلاو ىغلم كشلا نكل : تلق

 لكشأف ائيش هنطب ىف مكدحأ دجو اذإ" : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 دجي وأ اتوص عمسي ىتح دجسملا نم نجرخيالف ؟ال مأ ءىش هنم جرخأ هيلع

 اير
 ىف كش مث ةراهطلا نقيت نم نأ ىلع ليلدلا باب . ضيملا باتك « حيحص

 . ؟ال١/5 كلت هتراهطب ىلصي نا هلف ثدحلا

 و:ع ىف (0)
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 وأ ناك احكنتسم» ىلصي نأ دبالف ء كشلا(١) اذه لبق نيقي هل مدقتي
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 2 هلسغ وأ هئوضو نم ةعمل لجرلا ىسن اذإو : قحلا دبع لاق ]١4[

 هتراهط عيمج ادتبا ءاملل(4) هبلط لاط نإ ؛ هب اهلسغيام دي مف ,(*)اهركذف

 هلاق . كلذ نيب قرفالف . هتراهط ءادتنبا ىف(0)ءؤام زجع نم مكح همكحو

 .١١/انخ ويش نم دحاو ريغ

 ىف اهلسفي مل ةعمللا(") هذه ركذ نيح هنأ ولو : قحلا دبع لاق
 قرف ول ىذلا رادقملا ىخارت امنإ ناك نإف « برقلاب اهلسغ مث ,(8) تقولا

 . هتراهط عيمج ءىدتبي مل . كلذ برقل ةراهطلا ءىدتبي مل ايدب هتراهط هيف

 ملعأ هللاو .(08) ىغبني (4) كلذك ,اهلوأ نم هتراهط ءادتبا هيلعف الإو

 هقفلا نحل نم اذه(١١) ةملس ىبأ نب زيزعلا دبع لوق : قحلا دبع لاق

 : ناليوأت هيف

 .ع ا: ىف تسيل (0)
 . ال وأ احكنتسم ناك : ع ىف نيتيوازلا نيبام (؟)

 كلذ لاط نإف . هبلطل ماقف . هئاضعأ عيمج ةراهطب ءافولا نع هوام رجع ىأ (0)

 . قبسام ىلع ىنب الإو . هتراهط عيمج أدتبا

 . ؟؟0/-؟؟١/5 ليلا بهاوم : رظنا

 . 1-778؟9ا//١ ليلجلا بهاوم : رظنا (5)

 .اذه:م ىف (0)
 . اهركذ تقو ىأ 600

 .اذك : ع ىف (9)
 . ل بيذهتلا ىف ةلصفم ةلأسملا رظناو ,« ؟؟١/7 ليلجلا بهاوم : رظنا (0)

 ليقو . هللا دبع وبأ . ىندملا . نوشجاملا ةملس ىبأ نب هللا دبع نب زيزعلا دبع (13:)

 نب هللا دبعو مساقلا نب نمحرلا دبعو . ىرهزلا نع ذخأ . هيقفلا . غبصألا وبأ

 ىدهم نب نمحرلا ديعو . ريكب نب ىبيو معن بأ هنعو . مهريغو رانيد

 -- . مهريغو
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 . هقفلا ًاطخ نم ىنعي لب : ليقو . هقفلا باوص نم ىبعي : ليق

 ةداعإ هيلع سيل : انلوق هب دارأ . هقفلا باوص نم : لاق نمف ]١6[

 نم اذه . حبذ وأ . هرافظأ لق اذإ هيلع ءىشالو ,(1) هقلح اذإ , هسأر حسم

 . هقفلا باوص

 (؟]6كلذ « هيلع كلذ : لاق> نم لوق دارأ هقفلا أطخ نم : لاق نمو

 فخلا بحاص لثم هسأر قلح ىذلا اذه نكي مل مف : ليق نإف [17]

 نيفخلا حسم نأ كلذ نيب قرفلاف ؟نيتلأسملا ىف لاز دق لئاحلا نأل , هعزني

 حسمو . لسغلا ىلإ عجر لاز اذإ كلذلف . نيلجرلا لسغ نم لدب وه امنإ

 . حسملا همكح نأ سأرلا قولحم ناك اذإ ىرت الأ . لدبال ,(4) لصأ سأرلا

 ىلع هب أطي فخلا نيب( 1]هيلوق دحأ ىف قرف امنإ : قحلا دبع لاق ]١١[

 نأ لجأ نم ,(7)<مدلاو ةرذعلا» ىلع هب اطيب نأ نيبو باودلا ثاورأ

 كلذ ففخف .ءاهلاوبأو باودلا ثاورأ نم بلغألا ىف مستال تاقرطلا

 . ها54 ةنس ىفوت 3

 تارذش . 757/١-585 ظافحلا ةركذت . 57ص ىزاريشلل ءاهقفلا تاقبط : رظنا

 . ؟ه١/9 بهذلا

 ْ .ا١م/١ ةنودملا ()

 . كلذ هيلع لاق : م . ع ىف نيتيوازلا نيبام (؟)

 . 7409/١-550 ةريخذلا ,. 9/١" ىقتنملا ء ؟ ص فارشالا : رظنا ()

 . الصأ : عمم م 2 )ل

 ليلجلا بهاوم . 84ص رشع عساتلا قرفلا . ىسيرشنولل قوربلا ةدع : رظنا (ه)

55-1 . 

  كلدلا ىفكيالو  مئاهبلا ثاورأ نم فخلا لسغ بوجوب ناك رخآلا لوقلاو ()

 . ؟١-؟١/١ ةنودملا : رظنا . ةرذعلاو مدلاك

 . ةرذعلاو مدلا : ع . ح ىف نيتيوازلا نيبام (0)
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 نم سيل( 17 هنأل 3 اردان الإ تاقرطلا بيصتال مدلاو ةرذعلاو ,(1]ةرورضلل

 ةرذعلا ةساجن نأ وهو . ناث هجوو .اهيف كلذ اوحرطي نأ سانلا نأش

 : ملعأ هللاو .(6)اذهل فخأ كلذ مكح ناكف

 ىف نيقفرملا نأل نيديلا عطقا ةلأسم ىف هلوق : قحلا دبع لاق [14]

 نم اناك اذإ امهنأل . لسغلا ىف نيقفرملا لاخدإ ىلع لدي ,(57 نيعارذلا

 ءىضش نيقفرملا نم ىقب هنأ سانلاو برعلا(")فرعت نأ الإ : هلوقو

 ةلأسم ىهو . لسغلا ىف امهلاخدإ هبهذم نأ حضوي هلك اذه .(8/ هلسغيف

 ىنعمب مأ ءاهتنالل انهه ىلإ له [قفارملا ىلإإ ىلاعت هلوق ىف بارطضالل نيلوق

 عم
 سنج نم ناك اذإ دحلا نأ ىضتقت برعلا ةغل نإ ,(ة]وربملا لاق دقو

 . 19/١ ةريخذلا ء« 54/١-50 ليصحتلاو نايبلا : رظنا (91)

 . هتألو:ع ىف (0)

 . امهيلع : ح ىف 8

 . امهتساجن : ََح ف )0

 بهاوم شماهب ليلكإلاو جاتلا « 50/١ ليصحتلاو نايبلا ء« ؛ه/١ ىقتنملا : رظنا (ه)
 ١٠68/١ . ٠ ليلجلا

 نم ىقبام لسغيأ نيقفرملا نم هادي تعطق وه نإف : تلق" 55/١ ةنودملا ىف ءاج ()

 نيقفرملا نم قبي ملو عطقلا عضوم لسغيال : لاق ؟عطقلا عضوم لسغيو « نيقفرملا
 نيعارذلا ىف ناقفرملاو , نيعارذلا عيمج ىلع ىتأ دق عطقلا نأل ... ءىش

 . فرعي: ح « م ىف 0

 نيقفرملا نم ءىش ىقب نوكي نأ الإ : مساقلا نبا لاق" ؟07-+د/١ ةنودملا ىف ءاج (م)

 ىقبام لسغيلف كلذك ناك نإف . برعلا هفرعيو سائلا كلذ فرعي نيدضعلا ىف

 . ”نيقفرملا نم
 . دربملاب فورعملا . سابعلا وبأ . ىرصبلا . ىدزألا ربكألا دبع نب ديزي نب دمحم (9)

 . ىناتسجسلا متاح ىبأو . ىنزاملا نامثع ىبأ نع ذخأ , ىوغل . ىوحن . بيدأ

 - . هريغو . هيوطفن هنع ذخأو
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 نم ناقفرملاف .(1) هيف لخدي مل هسنج نم نكي مل اذإو> هيف لخد دودحملا

 ,() لوطي ةلأسملا ىف مالكلاو .(؟)(هيف امهلوخد بجوف . نيعارذلا سنج
 . هانيبام بسح ةنودملا ىف هيهذم هيضتقيام نايب ضرغلا اًمإو

 عضاوم نم لسغي عضوم ىف(4) ةريبجلا تناك اذإ : قحلا دبع لاق [أ19]

 وضعلا ناك ول عنصيام فالخب . اثالثال ةدحاو ةرم اهحسمي امنإ ءوضولا

 وهو . ةدحاو ةرم هيف حسمي امنِإ . نيفخلا ىلع حسملا كلذ ليلد . احيحص

 ,(5) فيفختلا هنأش امن (5) نأل كلذو . اثالث لسغي لوسغم نم لدب

 0 هللاو> . كلذ ىف ةدحاولا ةرملا(") ىفكتف
 رف(4) تأربف .ء ءوضولا هبيصي عضوم ىف ةريبجلا تناك اذإو أ ]

 ال وهف . ًاضوت مث . تاولص وأ ةالص ءوضولا كلذب ىلصو . اهلسغي
 لبق ىلصام ةداعإ الإ هيلع سيلف « ةريبجلا عضوم لسغ دق هءوضو فئنأتسا

 ًاضوت اممإ ناك نإف . ثدحل ًاضوت ناك نإ اذه )0١( ثدحأ ىذلا هئوضو

 01 ئرجي له اثدحم ناك هنأ ركذ مث . اددجم ًاضوت اذإ فلتخا دقف . اددجم

 . اهريغو « نآرقلا بارعإو ,. بضتقملاو « لماكلا : اهنم فيلآت هل -

 . 114/١١ نيفلؤملا مجعم . 1940/8 بهذلا تارذش : رظنا . ه888 ةنس دادغبب ىفوت

 هلعلف . بضتقملاو , لماكلا لثم ةلوادتملا هبتك ىف دربملل صنلا اذه ىلع فقأ مل (9)

 ٠. ملعأ هللاو . انيلإ لصي مل امم اهريغ ىف

 . م : ىف سيل نيتيوازلا نيباه (؟)
 . ؟08-؟ه١/١1 ةريخذلا ىف ةلأسملا ىف فالخلا رظنا (0)

 تيمسو ةلعاف ىنعمب ةليعف ىهو حرجلا وأ رسكلا ىلع طبرت داوعأ ىه : ةريبجلا (4)
 . 51/١" ليلجلا بهاوم : رظنا . الٌؤافت ةريبج

 . نا: م ىف )هز

 . 88ص رشع عباسلا قرفلا « ىسيرشنولل قوربلا ةدع : رظنا (7)
 . ىفكيف : م ىف (0)
 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (4)
 . عفن باب نمو بعت باب نم قأي ارب (9)
 . 54/١" ليلجلا بهاوم : رظنا (0)

 . هئرجل : ح ع م ىف 0(



 ( ذك

 هثدحأ ىذلا ءوضولا هئزجي امإو . كلذ هئرحي الأ نيلوقلا بوصُأو ؟كلذ

 هئوضو ىف وهف سأرلا ىف تناك نإ امأف . سأرلا ريغ ىف ةريبجلا تناك اذإ

 هنأل « عضوملا حص امل لسغلاب بطاخم هيف وه ةريبجلا عضومو . هسأر حسم

 . ملعاف « ةلأسملا لاؤس ىف ىرجام بسح لصأألا ىف ناك بنج

 (1) امهيف لاوسلا ةجشلا بحاصو رفاسملا ةلأسم نأ ملعا فلا
 .بلغألا ىف هنأل مميتلاب ًاطيالف « ءاملل مداع وه رفاسملا ةلأسمف ,(") فلتخم
 نم لقتنيف . ءاملل دجاو وه ةجشلا هب ىذلا ةلأسمو برق نع ءاملا ديب

 ىف هيلع رمألا لوطل كلذ هل حابيو . اهيلع حسملا ىلإ ةجشلا(') عضوم لسغ
 ءاملا هيف دجيال عضومب رفاسملا ناك ولو 04 هتجش ءرب ىلإ هلهأ نع صبرتلا

 مكح همكح ريصيو « أطي نأ زاج هلهأ ىلإ جاتحاو . ليوطلا دمألا دعب الإ

 . ءاوس ةجشلا بحاص

 ناك ولو . هيلع كلذ لاط اذإ ٌأطي هنأ(08) نوشجاملا نبا هلاق دقو

 . ءاملا دجي ىتح ًاطيال هنأ رفاسملا مكح همكح ناك ءام دجال ةجشلا هب ىذلا

 .اهيف : م ىف ()
 ىلع نوكيال وأ ءوضو ىلع نوكي رفاسملا تيأرأ : تلق" "ه١ ةنودملا ىف ءاج (؟)

 ًاطيال : كلام لاقو : لاق . ءام هعم سيلو هتيراج وأ هلهأ أطي نأ دارأ ءوضو

 : لاق . ءاوس امهو : مساقلا نبا لاق . ءام هعمو الا هتيراجالو هترما رفاسملا

 نأ هلأ ءاملاب هلسغي نأ عيطتسيال حرجلا وأ ةجشلا هب نوكي لجرلاف : كلامل تلقف

 نأ ىلا هرمأ لوطي ةجشلا بحاص نأل « رفاسملا اذه هيشيالو معن : لاق ؟هلهأ أطي
 ٠> ةلزنملا كلتب سيل رفاسملاو ءأربي .

 . عضوملا : م ىف (©)
 . 909/١ ليلجلا بهاوم شماهب ليلكإلاو جاتلا ء مهر//١ ةنودملا : رظنا (4)

 . ناورم وبأ . نوشجاملا ةملس ىبأ نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع (4)

 ىف ةرمْل كلذب ىمس « دروملا ةيسرافلاب اهانعمو . ةملس وبأ وه نوشجاملاو)
 بيبح نبا مهنم ريثك قلخ هب هقفتو . امهريغو كلام مامإلابو هيبأب هقفت . ( ههجو
 رهتشا . تام نأ ىلإ ةنيدملاب همايأ ىف ىوتفلا هيلع تراد . امهريغو . نونحسو

 . ه81؟ ةنس ىفوت . كلام بهذم ىلع فوقولا ملع ىف هقوفتب

 . ةه5ص رونلا ةرجش . /-/؟ جابيدلا , ١5-1١55 /#“ كرادملا : رظنا
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 جاجشلا ذإ ؛ مميتلا همكح نمم ناك ولو .« بلغألا ىف برق نع هدجي هنأل

 وحنو « ءربلا رظتنا ول هرمأ لوطل أطي نأ هل زاج ء هدسج رثكأ ىلع تتأ دق

 : رفاسملا ىلع همالك بيقع مساقلا نبا لوق : قحتلا دبع لاق [؟؟]

 ريغ ىلعا")وه نمو ء ءوضو ىلع وه نم هانعم : ليق .(؟)ءاوس(١)امهو
 . ءاوس ءوضو

 هتجوز> نأ كلذ ىنعم امنإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاقو

 لهأ نأ كلذو .(0)ءاوس امهو : هلوق دوعي هيلع « ءاوس(4) (هتيراجو
 ىف مميتلاب ءطولا هل نوزيجيف ؛ ةيراجلاو ةأرملا نيب نوقرفي(5) قارعلا

 اهل قحال ذإ ؛ ةمألا ىف كلذ نوزيجيالو , ءطولا ىف قح اهل ذإ ؛(77ةرحلا

 .(8/معأ هللاو> . ةمأو ةرح نيب قرفال ءاوس كلذ نأ وه ربخأف . كلذ ىف
 رثكأ ىلع حارجلا تتأ اذإو : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [؟1؟]

 1]مميتلا همكح نمم ناكف , لجر وأ ديك الإ هل قبي مف . جوجشملا دسج

 رئابجلا حصمو ء هدسج نم ىقب ىذلا ريسيلا كلذ لسغو . مميتلا لعفي ملف

 ىف: ح ىف 00
 . 6250هر//١ ةنودملا : رظنا )0

 .ع اوم ىف تسيل (0)

 . هتجوزو هتيراج : م « ع ىف نيتيوازلا نيباه (:4)
 باوصو . ملعأ هللاو , خاسنلا فرصت نم اذه نوكي دقو , ةكاكر اهيف ةرابعلا (ه)

 .ءاوس امهو : هلوق ىنعم امنِإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق : ىقآلاك ةرابعلا
 . ملعأ هللاو . هتيراجو هتجوز ىلع دوعي

 . ةيفنحلا ءاهقف ىأ (5)

 . ةرحلاب : م . ح ىف 000

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (4)
 . 48/١ ةنودملا : رظنا (و)



 ( بع

 . هضرف وه ىذلا مميتلا كرت هنأل )١(, لعفام هئزجييالف . هدسج رئاس ىف

 .("1«لعأ هللا و) . هريغ لعفو

 ءاملا هتجوز ىطعي نأ لجرلا ىلع : انخويش نم دحاو ريغ لاق [؟4]

 , ءوضو ريغ ىلع تناك اذإ . ًاضوتت وأ . لسغ اهمزل نإ « هب لستغت

 وهو . جاوزألا هيلع لخد فرع اذه نأل ءاهل هئارش ىف نمثلا ءادأ همزليو

 ظ . اهتوسكو ةجوزلا ةقفن ىرجم هارجمف « سانلا نأش نم
 (؟)ذإ تمميتف . اهتضيح نم ترهط ىتلا ىف باتكلا ىف ىرجام ىنعمو

 جورلا عم ىذلا ءاملا نإ .(4) هب لستغيام ردق هعم جوزلاو . ءام دجت م

 هبا7) رهطتت :(5)اهايإ هيطعي لقي مل كلذلف . ةأرملا ىفكيالو . هلسغل هيفكي
 . انركذ ىذلا هجولا ىف نسحلا ىبأ خيشلا نع ىكح هانفصو ىذلا اذه وحنو

 000 أ هللاو > .(؟)ءانمدقام ههجوو

 امهكلدف . ارهن ضاخو « هيلجر ىقبأف , ًاضوت اذإ :(9) هلوقو [؟ه]

 .(13) ةيب نر( يرد كلذ نأ هئوضو مامت وني ملو « هيف

 حسملا ذإ ةشقانم هيف : هلوقب مالسلا دبع نبأ هدر نكل . هيفكيالاه دجو حيحصك (91)

 , ءاملل مداعلا قح ىف كلذكالو . عرشلا ىف دوهعم ةريبجلاو ةجشلا عضوم ىلع

 ش . ”ه/١ ليلجلا بهاوم : رظنا . ملعأ هللاو

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام ()
 .اذإ : م ىف (م)
 . ه/١ ةنودملا : رظنا (4)

 .اهل : ع . م ىف )هز

 . رهطتي : م ىف (5) '
 . انمدقام : ع ىف 00

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (8)
 .هلوق:ع ىف (ة)

 وأ ارهن ضاخف (اذكه) هيلجر ىقبو ًاضوت نإف : تلق" : 5/١" ةنودملا ىف ءاج )٠١(

 هئرزجحال : لاق ,. هيلجر لسغ هضيوختب ىونيال هنإ الإ ءاملا ىف هيلجر هيديب حسم

 . "اذه

 . هتينبالإ : ع ىف (11:2)



 ( ب:

 ع

 انظ هيلجر ىقبأ هنأ : ةلأسملا هذه ىنعم : انخويش نم دحاو ريغ لاق

 0 ا كلذلف « هتين نم مدقت ام ") ضفرف 2 هءوضو لمكأ(١)دق هنأ هنم

 , هنم ابيرق رهنلا ناكو . اذكه نكي مل ول امأف « ةينلا فنأتسي ىتح هدنع

 هتين ىلع قاب هنأل ةين ثدحي مل نإو « هيلجر كلد اذإ(4) كلذ هئزجيف

 هتين مدقتم لب . هلسغي وضع لكل ةين ديدجت ءىضوتملا مزليال ذإ , ةمدقتملا
 .(00« لع هللاو) .(6) ىرجي

 ريغ ىف ارهاظ نآرقلا ةءارقل ًاضوت نم نأ معا : قحلا دبع لاق [؟11]

 « الفنالو اضرف ءوضولا كلذب ىلصيال دجسملا لوخدل ًاضون وأ ء. فحصم

 ضعب هركذ لصأ اذهو . ةراهط ريغب هلعف هل زوجي امل ًاضوت هنأل

 امنِإو « هب ىلصيالف ةراهط ريغبا 67 هلعف حصي امل ًاضوت نم نأ :(") نييدادغبلا
 ىذلا نأل . ديج لصأ وهو (9]ةراهطب الإ حصيال امل ًاضوت اذإ هتالص زوجت
 عفرل دصاق ريغ رخآلاو , ثدحلا عفرل دصاق ةراهطب الإ(١٠) مصيال امل ًاضوتي
 ملعأ هللاو ,(031/ ىلصي نأ زوجييالف . ثدحلا

 ش .عاو م: ىف تسيل (1)
 ضفر رضيالو : اولاق . مودعملاك ةينلاو ةدابعلا نم دجوام ريدقت : انه ضفرلا (؟)

 « 540/١ ليلجلا بهاوم : رظنا . ةالصلاو موصلا فالخج . جحلاو ةراهطلا ىف ةينلا
 . ؟5غ/١ ةريخذلا

 . هئرجي مل: ع ىف (9)
 . ؟١/2,544 ةريخذلا : رظنا (4)

 . هيرجت : عم م ىف (ه)

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيباه ()
 جاتلاو . ىقتنملا بحاص هيلإ راشأ امك . باهولا دبع ىضاقلا هنأ رهاظلا (0)

 590/١ ليلجلا بهاوم شماهب ليلكإلاو جاتلا ء 58/١ ىقتنملا : رظنا . ليلكإلاو

 . ح : ىف تسيل 29

 . ١919/١-194 عيرفتلا .« ه؟/١ ىقتنملا ء ؟"ا//١ ليلجلا بهاوم : رظنا (9)

 )١( نسحبال: عع م ىف .
 ىلع لعفلا كلذب ىتأي نأ دصق ءىضوتملا نإ : لاقف مهضعب ضرتعا نكل : تلق (1)

 - نكي مل الإو ثدحلا عافترا كلذ مزال نمو  باوثلا هل لصح ىكل  ةراهط



 ( به )

 ىرباع الإ ابنجالو . نولوقتام اوملعت ىتح ىراكس متنأو ةالصلا اوبرقتالا

 عضوم هب ديري ةالصلا اوبرقتال هلوق نأ ِسأ نب ديز لوأتف(؟)1 ليبس

 هلوقك ةالصلا عض وم نع ةرابع ةهدنع ةالصلا ركذف « دجيسملا وهو « ةالصلا

 لوخد بنجلل حابأ كلذلف . اهلهأ ديري(؟4)[ةيرقلا لأساوإ(؟)<«لجو رعد
 هنع هللا ىضر ىلع نع ركذام ىلإ ةيآلا ىف كلام بهذو . ليبس رباع دجسملا

 بنج اهبرقيال . اهسفنب ةالصلا هب ىنعي امنِإ ةالصلا اوبرقتال هلوق نأ : اهيف

 2 ةالصلا برق دقف « مميتيف 01مل ديال « رفاسملا وهو « ليبس رباع الإ

 ذإ ؛ هنع ةبانجلا ثدح عفري مل مميتلا نأل ؛ هلعف ىذلا مميتلاب بنج وهو

 كلام دنع ليبس رباعلا وه اذهف . ثدحلا عفريالو « ةالصلا حيبب امنإ مميتلا

 بنجل دجسملا لحأال(") ىفإ" لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص(7) ىنلا نع

 .هريغ وأ ليبس رباع ناك نميف ىهنلا اذه رهاظف . لاق امك وأ(6)" ضئاحالو

 ةالصلاك ةراهطلا هل طرتشتام هيف لعفي نأ ذئنيح زوجيف , هيف ةدئافالو ةراهط ىلع 2

 . 79ا//١ ليللا بهاوم : رظنا

 . هيلع لوعي نأ بحي هيجو وهو : تلق

 .عا6 ح : ىف تسيل 00(

 . ءاسنلا ةروس نم .« ؛" ةيآلا نم 69

 . م« ع : ىف تسيل نيتيوازلا نيباه (0)
 . فسوي ةروس نم . م7 ةيآلا نم (4)
 .عءام: ع ء مح ىف )هز

 . ىنلل : ع فو « ىبل: ح ىف (5)
 . ع : ىف تسيل (0)

 ءدجسملا لخدي بنجلا ىف باب , ةراهطلا باتك . هننس ىف دواد وبأ هجرخأ (4)
 ء 5١١ا/ ثيدحلا مقر ةميزخ نبا هححصو . 160/١-109 . 73” مقر ثيدح

 « ١2١/١ ريبخلا صيخلتلا ىف امك . ناطقلا نبا هتسحو . ةعرز وبأ هححصو

 . ىليبشإلا قحللا دبعو . ىقهيبلا هفعضو . 767/7 ىلحملا ىف مزح نبا هفعضو
 . ١157/١ ليلغلا ءاورإ ىف امك . ىنابلألا امهقفاوو
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 لصغت ملو « ةأرملا نع ضيحلا مد عفتترا اذإ : قحلا دبع لاق [؟4]
 ىتح مانتال اهنأو « نآرقلا ةءارق نم اهعنم ىف بنجلا مكح اهمكح « ءاملاب

 . كلذ ىف بنجلا مكح اهمكح راصف . اهرهط تكلم دق اهنأل « ًاضوتت

 اهيلع لسغال بنجلا تضاح اذإ : باتكلا ىف هريغو ةعيبر لوقو [؟19]

 لاستغالا تدارأ ول اهنأ ىلإ ةراشإ ؛(1]ةضيحلا نم - تبحأ نإ - رهطت ىتح

 نأ زاج تلعف اذإ اهنأ كلذ ةدئافو .كلذ اهل زاج ةصاخ ةبانجلا مكح ليزتل

 مكح عفرتف . لستغت مل اذإو . بنج ريغ اضئاح ريصت اهنأل(؟)نآرقلا رقت
 نإ  اهيلع لسغال : هظفل ىف عقو كلذلف . نارقلا ةءارق اهل حبي مل « ةبانجلا

 . ملعأ هللاو , ةضيحلا نم رهطت ىتح  تبحأ

 . ”مر/١ ةنودملا : رظنا (1)

 فلتخا (فحصملا سمالب) ارهاظ نآرقلا ةءارق" : هؤ/١ تامدقملا ىف دشر نبا لاق (؟)

 . "كلام لوق هيف
 ارهاظ نآرقلا اهتءارق ىف هلوق فلتخا دقو' : 705/١ عيرفتلا ىف بالجلا نبا لاقو

 بهشأ ىورو . اهتءارق زاوج  هنع مكحلا دبع نباو . مساقلا نبا ىورف

 ٍ "اهعنم
 ةرئاج ارهاظ ضئاحلل نارقلا ةءارق نأ  روهشملا وهو - بهذملا ورخأتم هيلعامو

 . ميلعتلا ةجاحل هسم اهل زوجيف ةملعتم وأ ةملعم نكت ملام

 جاتلا . 16/١" ةريخذلا . ١/“4."7١ ليصحتلاو نايبلا : كلذ ليصفت ىف رظنا

 ءااله/١ ليلجلا حنم . ١175/١ حرشلا ىلع قوسدلا ةيشاح . ”ا/ه/١ ليلكإلاو

 . 17١/١ ىقتنملا
 ىلص ىننلا نأ . هنع هللا ىضر رمع نبا ثيدح نم ىذمرتلا ىور نكل : تلق

 . ”نآرقلا نم ائيش بنجلاالو ضئاحلا ارقتال" : لاق سو هيلع هللا
 نآرقيال امهنأو ضئاحلاو بنجلا ىف ءاجام باب . ىذمرتلل حيحصلا عماجلا : رظنا
 ىهتنا دقف - 78 م688ا0/ ىتحفص ىف - ركاش دمحأ قيلعت : رظناو .« 75/١ نآرقلا

 01 . ثيدحلا حيحصت ىلإ

 معلا لهأ رثكأ لوق اذه : مامإلا لاق : قباسلا ثيدحلل هداريإ دعب ىوغبلا لاق

 . 8-9#5غ9/9 ةنسلا حرش : رظنا . مهدعب نمف ةباحصلا نم



 ( راب )

 رمأف . هتالص نع هلجعي نقح هتالص ىف هباصأ نم نأ 8 أ ]

 : ًاضوتيف « هفنأب اكسام فعارلا جورخك هجورخ ةئيه(١] نوكت جورخلاب
 ءىشالف ادج افيفخ اعيش ناك(؟)«و نقحلاب ىلص>) نأو « ةالصلا ءىدتبيو

 ركذ اذكه . تقولا ىف داعأ . هيكرو نيب ماض وهو . ىلص نإو .(؟7 هيلع
 نإ امأو .(57«هبوث ىف هب ىلص> نمك هلعجو .(*] هباتك ىف(4) نيزم نبا
 .(8)هدعبو تقولا ىف ديعيف . اريثكأ") هلغشأ وأ . هتالص ىف هلجعأ

 ءىشال (4/) ىلولا هلمانأب مدلا فعارلا لتف نإ : قحتلا دبع لاق [؟١1]

 جورخلاب رمأ .« لاسو )0١(, ىلوكلا لمانألا ىلع مدلا داز نإف . هيلع

 وأ اهلك هعباصأ تألتما ىتح لعفي مل نإف ,0ك) يب مث ٠ مدلا(1١1) لسغل

 . نوكي:حء.م ىف ()

 . م: ىف سيل نيتيوازلا نيبام (؟)
 . 708/١ ةريخذلا , 588-؟١/8 ىقتنملا ء« 8/١" ةنودملا : رظنا («)

  هيقف . ظفاح . ملاع . ىضاقلا ء ايركز وبأ . ىبطرقلا نيزم نب ايركز نب ىبب (4)
 ىقلف . قرشملا ىلإ لحرو « امهريغو . ىحي نب ىو « رانيد نب ىسيع نع ىور

 نمو . قارعلا ىف ىنعقلا نم عمسو . أطوملا هنع ىورو « هللا دبع نب فرطم
 : اهتم فيلات هل . رصمب جرفلا نب غبصأ

 . اهريغو .« نآرقلا لئاضفو « ًأطوملا لاجر ةيمستو « ًأطوملا ريسفت

 . ه509 ليقو . ه؟808 ةنس قوت

 . اله/١ رونلا ةرجش « ”51/؟ جابيدلا : رظنا

 باتك نم ىهو . كلام ًاطوم ريسفت هباتك نم ةعطق ىلع الإ نيزم نبال فقأ مل (ه)
 ةداقر ةبتكم ىف ىهو اذه انثحب نم داهجلا باتك ىف اهنم تقثو دقو داهجلا

 0 .9 فلم 8# مقر تحت سنوتب ناوريقلاب

 . هبوث ىف وهو ىلص : ش ىف نيتيوازلا نيبام (5)
 . هلغش وأ: ع ىف 6

 . 78/١ ىقتنملا : رظنا (م)
 . لوألا: ع. ح ىف 6

 . لوألا: عع. ح ىف 06

 . لسغيل : ح ىف 0(

 . ىنب:ح ىف 0(



 ( دم

 نم رثكأ هرادقمام ىطسولا لمانألا ف لصح وأ . ىطسولا لمانألا ىلإ اهلج

 هتالص ءىدتبيو « عطقيو « ءانبلا هلأ١) حابيال , ةساجغ لماح اذهف . مهردلا
 هدسج وأ هبوث ىلع مدلا نم لاس( ؟7«ول امكد مدلا لسغ دعب اهلوأ نم
 .5١/ءىدتبيو . ةساجن لماح هنإ « مهردلا نم رثكأ

 هنع عطقني ملف , فعر اذإ :(4) بيسملا نبا لوق : قحلا دبع لاق [؟؟]

 هب رضأ> دجس نإ هنأل ,. ءىموي هلعج "لاغإ ,(0) هير ءىموي هنأ , مدلا

 ةرورضك « ءاهإلا هل حيبت ةرورض هذه تراصف + ملا هيلع رثكو :(7)(كلذ
 ىذلا اذه . ءايإلا همكح نمم ءىش هتهبجي وأ . عادص هسأرب نم

 تيأارو .(8) ةملسم نب دمحمل هوحن تيأرو « انخ ويش ضعب نع(4) هتظفح

 . حيبنال: ع ىفو . حيبيالو : م ىف (91)

 . ولام لثمك : م « ع ىف نيتيوازلا نيبام (؟)
 . غالا/-؛4ا/١/0 ليلا بهاوم ء مه/١ ىقتنملا : رظنا ()

 . ليلج ىعبات ء دمحم وبأ . ىموزخملا بهو ىبأ نب نزح نب بيسملا نب ديعس (4)
 ٠ تباث نب ديزو . نافع نب نامثع نم عمس . هنمز ىف اهملاعو ةنيدملا هيقف
 نيتم . معلا عساو ناك . مهريغو . صاقو ىبأ نب دعسو « ةريره ىبأو . ةشئاعو

 « لبنح نب دمحأ لاق . هليسارمب رهتشا . سفنلا هيقف . قحلاب الاوق « ةنايدلا

 . حاحص ديعس ليسارم : هريغو
 . ه6١٠ ليقو .ه84 ةنس ىفوت

 تارذش . 08-ها/ص ىزاريشلل ءاهقفلا تاقبط . 55-ه١/4 ظافحلا ةركذت : رظنا

 . 17 1-١6؟/١ بهذلا

 . 85/١ ىقتنملا : رظنا (4)

 .م: ىف تسيل (5)

 . هب كلذ رضأ : ح ىف نيتيوازلا نيبام (0)

 دحأ . هللا دبع وبأ ليقو . ماشه وبأ . ىموزخملا ماشه نب ةملسم نب دمحم (9)
 نع ذخأو « هريغو . كلام نع ذخأ . ةقث . كلام باحصأ نم ةنيدملا ءاهقف
 ةنس ىفوت . ةنيدملا ىلع اريمأ ماشه هدج ناكو . لذعملا نب دمحأ مهنم ةعامج

 . ه5ص رونلا ةرجش . 601٠1/؟ جابيدلا . ه1ص ءاقتنالا : رظنا . م5



 ( ذو )

 نأالو ء. دجسيو . عكري نأ هيلع سيلو . ءاميإ ىلصي : لاق بيبح نبال

 خاطتلالا هئاميإل ةبجوملا ةلعلا بيبح نبا لعجف . امد خطتليف . دعقيو موي

 .(51<لعأ هللاو> « لوألا ليوأتلا فالخ اذهف 17 دل

 اهيف لخدي ملو . ةالص تقو ىف فعر هنأ ولو : انخويش ضعب لاق

 ةالص تقو هيلع لخدي ملام انهه صبرتيف . مدلا هنع عطقني

 . ةرورضلا تقوال (4) ةضورفملا ةالصلا تقو كلذ ىف تقولاو 2
 6 لاو

 ملو « هيفخ دحأ عزت اذإ : اندلب لهأ ريغ نم انخويش ضعب لاق [؟؟]
 . ةدحاولا لجرلا لسغ تقولا تاوف فاخو . رخآلا فخلا عزن ىلع ردقي

 نأل « ةريبجلاك كلذ ريصيو , فخلا قوف نم ىرخألا(2] لجرلا ىلع حسمو
 ا هللاو .[71١ةرورض كلذ

 (97) عوكلا ىلإ حسملا ىف غلبف . مميت اذإ هنأ معا :قحلادبع لاق [؟4]

 هدسج خيطلت ىشخ اذإ هنأ ليلدب . حيحص ريغ هنأب ليلعتلا اذه ىلع ضرتعاو ()

 هخطلت دعب لسغلاب بوقلا داسفإ ىه امن ءاميإلا زاوج ىف ةلعلاف . اقافتا ءىمويال

 « بايثلا نم لسغلاب دسفي امب كلذ ديقي نأ نيعتيف هذه ةلعلا تناك اذإف . مدلاب

 آ هللاو

 . ؛ا/له/١ ليلجلا بهاوم : رظنا

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (؟6)
 مع اذإ امأو . هعاطقنتا وجري ناك اذإ امب ديقم تقولا رخآل ريخأتلا : مهضعب لاق (9)

 . ريخأتلا ىف ةدئافال ذإ . تقولا لوأ ىف لاخلا كلت ىلع ىلصي هنإف عطقتنيال هنأ
 . 491/١ ليلجلا بهاوم : رظنا

 ةالصلا كلتل راتخملا تقولا ىأ (4)

 . ح : ىف تسيل )

 8١ل بيذهتلا : رظنا . لجرلا لسغيو فخلا قزمي  اضيأ - ليقو . مميتي : ليقو (5)
 . 554/١ ليلجلا بهاوم شماهب ليلكإلاو جاتلا

 لوأو دعاسلا رخآ : عوكلا : ليقو . ماهبإلا ىلي ىذلا دنزلا فرط : عوكلا (0)

 ىلإ حسملا ىرخألاو , كلام نع نيتياورلا ىدحإ وه عوكلا ىلإ حسملاو . فكل
 . ةنودملا ىف اهيلع رصتقا ىذلا ىهو . قفرملا
 . 45/١ ةنودملا ء« 1١4/١ ىقتنملا ء« 568/١" ةريخذلا « 48/١" ليلجلا بهاوم : رظنا
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 ىلإ لقتنيالو . عباصألا فارطأ ىلإ فكلا نطاب ىلع ىدامت ىنميلا ديلا ىف

 . ءوضولا نم لدب وه امنِإ مميتلا نأل ؛(١ بييبح نبا معز امك . ىرسيلا

 ىف( 1) كلذكف . اهعيمج لمكي ىتح دي نم ءوضولا ىف لقتنيال ناك املف

 باعو .(4]دهمملا هباتك ىف نسحلا وبأ خيشلا هركذ اذه لثمو ,() مميعلا

 ىدحإ حسم عوكلا ىلإ حسم اذإف . ىرسيلا ىلإ لقتني هنأ بيبح نبا لوق

 ىف مكحملا سيلو . نميألا فكلا ىف ىذلا بارتلا ءاقب ىعارو « ىرخألاب هيدي
 ”:ريضيو « بارتلا لاز مميتلا ىف(6)ذخ أيام لوأ نم هنأل . بارتلل بهذملا

 ىلع رمي نأ بارتلا ضرغلا سيلو . ةدايع ىه امنإو « بارت ريغب هحسم

 .(9]) لعاف ,(3)ءاضعألا

 نإ ؛ ءام لجرلا عم ناك اذإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [؟ه]

 ىف ةالصلا كردأ مميت نإو . تقولا دعب الإ غرفي مل هب ءوضولا ىف ذخأ

 ىذلا ىف روكذملا فالتخالا هيف لخديالو . مميتلا هل حابيال اذهف . تقولا

 , اههيقفو سلدنألا ملاع . ناورم وبأ . ىملسلا ناميلس نب بيبح نب كلملا دبع (1)
 جرفلا نب غبصأو . فرطمو . نوشجاملا نبا نم عمسف نيتئامو ناك ةنس لحر

 : اهنم فيلات هل . مهريغو

 ىفوت . اهريغو . ضئارفلا باتكو . نآرقلا بارعإو . هقفلاو ننسلا ىف ةحضاولا

 . م59 ليقو ءمها"* مل ةنس

 سيتقملا ةوذج , 4-458ه١/8 ىضرفلا نبال سلدنألا ءاملع خيرات : رظنا

 . م-ة/" بيطلا حفن ء 155١-١؟5/4 كرادملا ء. 58-584؟ص ىديمحلل

 . كلذك : ع ىفو . كلذك ناك : ح ىف (0)

 . 87/١" ةريخذلا : رظنا (*)

 . قبس اميف ىسباقلا نسحلا ىبأ ةمجرت ىف درو دقو هقفلا ىف دهمملا (4)
 718 مقر تحت . سنوعب ناوريقلا ىف . دهمملا نم ةدحاو ةقرو تيأأر دقو : تلق

 ْش 1١. فلم

 . لخدي : ح ىف )6(

 ىف - ليصفتلا نم ءىشب - ةلأسملا فنصملا ركذ دقو ء 1١5/١ ىقتنملا : رظنا (9)

 . تئش نإ هرظناف ء« 18ل بيذهتلا

 . ح : ىف تسيل 00



 (1م1)

 هلغاشت امنإ انفصو نم نأل ,(1) تقولا بهذ رئبلا نم اشرلاب ءاملا عزن نإ

 امنِإ رخآلاو . تقولا جرخ نإو . هلمعتسيف . طقف هئاضعأ ىف ءاملا لامعتساب

 ءاملا ذخأ ىلإ لصوتلا ىف لغش وه امنإ ؛ ءاضعألا ىف هلامعتسا ريغ ىف هلغاشت

 .(؟)«لعأ هللاو> .(؟5) قرتفم كلذف

 . ىلصو . مميتف , هلحر ىف ءاملا ىسن نمو : قحلا دبع لاق ["7]

 مث . ماصف . هوحنو راهظ نم ةبقر هيلعو ,. هكلم ىف ةبقر ىسن نمك سيل

 0000 :٠ نيهجو نم نيعلأسملا نيب قرفلاو ,(5)هموص هئزجال(4) اذه . ركذ
 دقف ؛ هلامعتسا ىف رذعلل ءاملا دوجو عم زوجي دق مميتلا نإ : امهدحأ

 ىلع ةبقرلا دوجو عم نوكيال موصلاو . هجو ىلع هدوجو عم ءاملا كرت زاج

 . ملعأ هللاو . اذهل ناقرتفيف . هجو

 , ةالصلا تقو توف فوخ هيف ىعور مميتلا نإ : ىناثلا هجولاو

 هذه نم اضيأ قرتفم امهرمأف . هتوف فاخي تقوب ةقلعم ةبقرلا سيلو

 .(")«لعأ هللاو) .(5)ةهجلا

 عضوم ىلع مميت نم نيب قرفلا نأ ملعا :(80]«قحلا دبع لاق [0]

 . ”8ا//١ ليلا بهاوم . 4ا//١ ةنودملا : رظنا (1)

 ىدنع باوصلا وهو . مميتي : باهولا دبع لاقو : ليلكإلاو جاتلا بحاص لاق (0)

 ةليضف كاردإل مميتلا عضو امنإو « رئبلا نم هعفر وأ هلامعتساب هلغاشت نيب قرفالو

 . ”تقولا
 . ”"؟ة/ ليلكإلاو جاعلا

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (©)
 : .٠ اذ : ََح 6 1 َق )

 نم اذإ دبالف الوعفم هب رومأملا نم كورتملا لعجيال نايسنلا نأ ةدعاقلا نكل : تلق (ه)

 . مساقلا نبا هيلإ بهذ امك . تقولا ىف وأ . اقلطم ةداعإلا

 . ىرقملا دعاوق نم ةكئملا دعب ةعبارلا ةدعاقلا : رظنا

 جاتلاو ليلجلا بهاوم ,. 59/١" ةريخذلا , "8ص فارشالا : ةلأسملا هذه ىف رظنا ()

 . 88/١" هشماهب ليلكإلاو

 . ح: ىف سيل نيتيوازلا نيبام (0)
 . ع: ىف سيل نيتيوازلا نيبام (8)



 (18؟)

 ًاضوت نم نيبو . ةنودملا ىف مساقلا نبا بهذم ىلع تقولا ىف ديعي هنأ سجن

 اذإ ءىضوتملا نأ ؛ ادبأ ديعي هنأ . هير وأ همعط وأ هنول ريغتأ١/دق . ءامب

 , هتراهطب عطقي . ةقيقحلا ىف رهاط ءام ىلإ لقتنا « ءاملا ىلإ لقتتاف . عجر

 ىذلا بارتلا نوكي نأ نكمأ رخآ بارت ىلع مميتلا ةداعإب رمأ ول مميتملاو

 ريغتتب ءاملا ةساجن نيبتت امك . ةدهاشم ريغ هتساجن ذإ ءاسجن هيلإ لفتني

 ةراهط ةرهاطال . هداهتجا ىف ةرهاط ةعقب ىلإ لقتني امنإ ناك املف . هفاصوأ

 رمؤي ملف . هلثم ىلإ هيف دهتجا رمأ نم لقتنم وه انإ رص ءاهب عطقي

 ملعأ هللاو .(؟)اذهل ادبأ ةداعإلاب .

 .ادبأ ديعي نأ بجول بارتلا ىلع ةرهاظ ةساجنل ىلع مميت هنأ ولو

 : 4« عا هللاو> . ءاوس هفاصوأ دحأ 0006 ءاملك كلذ ريصيو

 اذإ ةداتعم مايأ اهل ىتلا ةأرملا نأ ملعا :(5)«قحلا دبع لاق> [؟4]
 اهلسغ « ثالثا ") ترهظتساو ٠ ةداتعملا اهمايأ ىلع دازو ,(17 ضيحلا اهات

 اموي رشع ةسمخ مات دعب اهلسغو . اهأطو زيجي نم بهذم ىلع ذئنيح بجاو

 (8) راهظتسالا دعب ًاطوتال اهنأ ىلإ بهذي نمو . بجاو ريغ مدلا ىداقت اذإ

 .ع : ىف تسيل )١(
 قرفلا . ىسيرشنولل قوربلا ةدع . 494/١ ةريخذلا « 4م«١/١4 ةنودملا : رظنا (؟)

 .ة"ص نيرشعلاو نماثلا

 . ريغتت : ع ىفو . ريغتي ىذلا : م ىف (0)

 . ع٠ ىف سيل نيتيوازلا نيبام ()
 . م: ىف سيل نيتيوازلا نيبام (4)
 . ضيحملا : ح ىف )3(

 نم لعفتست ىأ - ةطوقنم ءاظب : رهظتست" ةنودملا ظافلأ بيرغ حرش ىف ىجلا لاق (0)
 دقف مايأ ةثالث اهتضيح نم تدهعام ىلع تداز اذإ اهنأك . ناهربلا وهو رهظلا

 . "اهتضيح ماقأ ىلع تنهرب

 . "٠ص ةنودملا ظافلا بيرغ حرش

 . راهطتسالا : م« ع ىف 4



) 188 ( 

 دنعو « اطايتحا(؟2 راهظتسالا دعب اهلسغ ىري اموي رشع ةسمخلا(1] ءاق لبق

 نبا بهذي هيلإو . راتخملا وه لوقلا اذهو . ابجاو اموي رشع ةسمخ

 هنأل ,(5) ةنودملا ف(#] بهو نبا ةياورا؟) هيضتقت ىذلا وهو ,(5 مهجلا
 . طايتحالا باب نم اموي رشع ةسمخ مات ىلإ اهعفر كرتو راهظتسالا نأ نابأ
 اهيلع ىهو . ةالصلا كرتت نأ نم ىلإ بحأ اهيلع تسيلو ىلصت نأل : لاقو

 .(7/)اهئطو زاوج طايتحالا نم سيلف . طايتحالا نم اباب هدنع اذه ناك اذإف

 . راهطتسالا : م. ع ىف (0)
 اماع ناك . قارولا نباب فورعملا . ىضاقلا «٠ ىزورملا مهجلا نب دمحأ نب دمحم (م)

 هل . ىرهبألا ركب وبأ هنعو . هريغو . ليعامسإ ىضاقلا نع ذخأ . هقفلا لوصأب

 : اهنم فيلآت

 .اهريغو . كلام بهذم ىف ةجحلاو . فالخلا لئاسم باتكو . ةنسلا نايب ىف باتك

 . ها"ل9089 ةنس ىفوت

 . ال9-ا/ل8ص رونلا ةرجش . 86-185 ؟ جابيدلا : رظنا

 . هيضتقي : م .ىف )0

 كلامب هقفت ٠ ىرصملا , دمحم وبأ - ءالولاب - ىشرقلا ٍملسم نب بهو نب هللا دبع )6(

 نب دمحا لاق . هريغ هيقفلاب دحال بتكي كلام نكي ملو . اماع نيرشع هيحصو

 . ةقث . ثيدحلا حيحص « ىلعلا ريثك . هيقف , حلاص . ملع بهو نبا : لينح

 .ةعيبلا باتكو «. ريبكلا عماجلاو . ريبكلا ًاطوملا : اهنم فيلآت هل . قودص
 . ه99١/ ةنس رصمب ىفوتو , ه١؟8 ةنس دلو . اهريغو كسانملا باتكو

 41-2218 /؟ جابيدلا . ؟:"-؟؟م/“ كرادملا ء هه-غم١ص ءاقتنالا : رظنا

 ش . ؟الا/١٠9 ةياهنلاو ةيادبلا

 ناك دقو ... ءاسفنلا نع اكلام انلأس : بهو نبا لاق" : هم/١ ةنودملا ىف ءاج ()

 كلذ ىف ترظن مث اموي رشع ةسمخ نم رثكأ اضئاح ميقتال ةأرملا نإ ىل لاقي
 ةالصلا كرتت نأ نم ىلإ بحأ اهيلع كلذ سيلو . ىلصتف اهل طاتحأ نأ تيأرف

 . "اهيلع ىهو
 . 87/١" ةريخذلا : رظناو

 . 8/١-59” ليلجلا بهاوم : رظنا (0)



)184( 

 اهراهظتسا دعب ءطولا زاوج ىلع صني ملف هتياور ىف مساقلا نبا امأو

 ةلأسمب هبهذم ىف اهئطو زاوج ىلع لدتسا دقو ١ )اموي رشع ةسمخلا لبق

 اهمايأ ردق اهيلع سبي(" /اهيرك نأ  فاوطلا لبق تضاح اذإ جملا باتك

 . فوطت مث . رادقملا اذه اهيلع سبحي امنِإ ناك اذإف (*)اهيلع راهظتسالاو

 ؛ ةقيقح ةضاحتسملا ليبسب اهنأ حص . ةضافإلا فاوط نم كلذ اهيزجيف

 . اهوطو زوجيف

 ىلع لدتسي ناك(“ ) سانم(“ )نب ىسوم ابأ نأ نييورقلا ضعب ىل ركذو

 باتك ةلأسم ىف سانلا ضعب لوأت دقو . هذه جحلا باتك ةلأسمب اهئطو زاوج

 , اهنع مدلا عطقني مف . فصو ىذلا رادقملا اهيلع سبح اذإ ىركلا نأ حلا

 كسانملا باتك ىف تيأر دقو . فوطتالو . اهنيبو هنيب ءاركلا م

 هصنو . مساقلا نبا لوق ركذ هنأ كلذو . ليوأتلا اذه فالخ(7] نوئحسل

 نم لقأ اهمايأ تناك ةأرما لكو : مساقلا نبا لاقو" : ه١/4 ةنودملا ىف ءاج ()

 رهظتستالف رشع ةسمخ اهمايأ ىتلاو ... ثالثب رهظتست اهنإف اموي رشع ةسمخ

 "اهجوز اهيتأيو « ىلصتو . لستغتو « ءىشب

 راظتنالاب رمي ىأ . اهيلع سيحيف قئاسلا عم بوكرم وأ « ةباد نم هترتكاام ىأ (؟)

 تضاح مث ةضافإلا فاوط فطت مل تناك نإف" : 35-عدهر/١ ةنودملا ىف ءاج (©)

 اهيرك اهيلع سبي : كلام لاقو : لاق ... جرختال : كلام لاق : لاق ؟جرختأ

 نم رثكأ اهيرك اهيلع سيغيالو ثالثب رهظتست مق مدلا ءاستلا كسي ناكام يصقأ

 " كلذ

 .م: ىف تسيل (:4)

 ديز ىبَأ نبا ةقبط نم . ناوريقلا نم ىكلام هيقف . ىسوم وبأ . سانم نب ىسيع (4)

 ل0 مما ةنس ىوت . رصقلا باتك فنص

 نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت . "4/4 نيفلؤملا مجعم . 6١5/١ نيفراعلا ةيده : رظنا
 . "85/46 ظوفحم دمحمل

 , صمح نم ىماش هلصأ . ديعس وبأ « ىخونتلا بيبح نب ديعس نب مالسلا دبع 6

 خياشم نم عمس ؛ لئاسملا ىف هرظن ةدل برغملا ىف رئاط مساب نونحس ىمسو

 بهشأو « بهو نباو مساقلا نبا نم عمسف زاجحلاو رصم ىلإ لحرو « ناوريقلا

 ةامسملا كلام مامإلا لئاسم مساقلا نبا نع ىورو . نوشجاملا نباو . فرطمو

 5 . ( ةنودملا)ب
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 ىذلا رادقملا اهيلع سبح اذإ فوطت(١)اهنأ كلذ بقعأ مث , هركذام وحن ىلع

 امأو . مساقلا نبا ةياور هيضتقت اميف وه اًمنِإ عزانتلا اذهو ,(5) فصو

 .(4) «لعأ هللاو) .(؟2)هانمدقام ىلع اهيف رمألاف بهو نبا ةياور

 نم ًاربأ مساقلا نبا لوق ىلع( )ءاضيبلا ةصقلا : قحلا دبع لاق [؟9]

 2 ضيمحلا غارف دعب الإ بلغألا ىف دجوتال ةصقلا نأل كلذو ,(5)فوفجلا
 : ملعأ هللاو .(8/اذهل هدنع ًاربأ ةصقلا تناكف « مدلا(”) لق ابر فوفجلاو

 اممإو . ةصقلاب رهطتالف مدلا تأر اذإ اهغولب(4/7 لوك ىف ةأرملا امأو

 )1١(. ةنودملا ريغ ىف مساقلا نبال ىور اذكه .« فوفجلاب رهطت

 ىف ةأرملا تقلط اذإ : انخويش نم دحاو ريغ لاق : قحلا دبع لاق [20]

 كلذ ناك نإو . اهتعجر ىلع جوزلا ربخي مل. رهاط ىهو . مدلا لالخ

 .هآ٠14 ةنس قوتو «, ه١5١ ةنس دلو -

 ةيقيرفإ ءاملع تاقبط . ”ا/5-*4ه/١ سوفنلا ضاير ء 4-88ه/4 كرادملا : رظنا

 . 0"7-20/؟ جاييدلا 2, ١84-187 ص سنوتو

 ْ . اهنأب : عع م ىف 0(

 . 088/١ نوحرف نبال كسانملا لاعفأ ىلإ كلاسلا داشرإ : رظنا (؟)

 هل رهظ ءىشب لاطأو . ةلأسملا هذه فنصملا بقعت دقف ,« 80-4١ل بيذهتلا : رظنا (0)

 . لوقي امك . ةنودملا ىف هرظن لالخ نم اهيف

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (4)
 ءام : ىهو . ريجلا وهو صقلا نم ةقتشم ةلمهملا داصلاو فاكلا حتفب : ةصقلا (64)

 . ضئاحخلا رهط ةمالع وهو .« ضيملا ءاهتنا نع جرخي ضيبأ
 عم ليلكإلاو جالا , 98/١" ةريخذلا , ٠ص ةنودملا ظافلأ بيرغ حرش : رظنا

 . 70/١" ليلجلا بهاوم

 . مد رثأ اهب سيل ةفاجاهجرختف ةقرخلا ضئاحلا لخدت نأ : فوفجلا (+)

 . 07١/١" ليلكإلاو جاتلا هشماهبو ليلا بهاوم : رظنا

 . للحت : 32 حا 2 09

 . 08/١ ةنودملا عم دشر نبا تامدقم : رظنا (4)

 . لئاوأ : ع« م ىف 6

 )٠١( ةنودملا عم دشر نبا تامدقم : رظنا ١/48 .
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 « هقالط ىف( )١ ىدعتام جوزلا نأل . ةدحاو ةضيح مكحب هل اموكح هلك مدلا

 ىضمف . برق نع اهيلإ مدلا عوجرب هل مٍلعالو , مدلا عافترا دعب قلط امنإ

 هللاو> .(]ةعجرلا ىلع ربجيالف . ايهنأ") هيف بكتري مل. ازئاج هلعف
 .(4)« رعأ

 ىلع مدلا ىرت . لماحلا ةلأسم ىف(2]بهشأ لوق : قحلا دبع لاق لل

 ءانعم ؛(7] ءالكلا رخآ ىلإ . اهتضيح نم تبارتسا نوكتال نأ الإ  اهلمح
 ىف ضيحت اهتداع ليبس ىلع تيقبو « ائيش اهتضيح نم برتست م(")نإ اهنأ
 ةداتعملا اهمايأ ىلع نآلا مدلا اهب داز اذإ هذهف , اهلمح روهش نم رهش لك
 امأف ةداعلا ليبس ىلع تيقب امل اهلاح اهيلع ريغي مل لمحلا نأل ,(87 ريظعست

 ء ثلاثو ىناثو لمحلا روهش نم رهش لوأ ىفاف)<مدلا اهنع عطقنا> نإ

 . ىدعت : م ىف 42

 . ح : ىف تسيل )0

 . 0١/١" ليلجلا بهاوم شماهب ليلكإلاو جاتلا : رظنا ()
 لاق امك  نييورقلا بهذم ىضتراو « بيذهتلا ىف اذه نع عجر فنصملا : تلق

 ىف ال ةعجرلا ىلع ربج امنإ ضيمحلا ىف قلطملا نأل , ةعجرلا ىلع ربي هنأ وهو

 ةلأسملا هذه ىف دوجوم اهيلع ةدعلا ليوطتو « ةأرملا ىلع ةدعلا ليوطت نم كلذ

 . كلذك

 . ”٠ل بيذهتلا : رظنا

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيباه (4)
 بقلملا . ورمع وبأ . ىدعجلا . ىرماعلا .« ىسيقلا دواد نب زيزعلا دبع نب نيكسم (ه)

 . كلامب هقفت . مساقلا نبا دعب كلام هقف ىف رصمب ةسايرلا تهتنا هيلإ . بهشأب

 . ه؟4٠ ةنس رصمب ىفوت . ننسلا باحصأ هنع ىورو . نييرصملاو . نييندملاو

 0م .ال/ا جابيدلا . ؟ل1-؟5؟/» كرادملا ء ه»-ه١ص ءاقتنالا : رظنا

 . 088/١ رونلا ةرجش . ١؟/* بهذلا تارذش

 . 08/١ ةنودملا عم دشر نبا تامدقم : رظنا (5)

 .ع ا. مد: ىف تسيل 00(

 . رهطتست : م ىف (4)
 . اهنع مدلا عطقتا : ع ىف نيتيوازلا نيبام (9)



 ( 1م )

 , تبارتسا دق هذهف . ةداتعملا اهمايأ ىلع دازو , مدلا تأر كلذ دعب( 17 مث

 مدلا عافترا ىه امنِإ ةبارتسالاف . طقف اهمايأ ردق يقتاو ٠ ءىشب( "7 رهظتست الف

 نأ ىلإ مهضعب بهذو . انخويش نم دحاو ريغ هلاق . اهلمح لوأ ىف اهنع

 امك ,("7<لمحلا لوأ مدلا عاطقتاب امإ> : ءايشأ ةثالث دحأب نوكت ةبارتسالا

 اهمايأ نم رثكأ اهيتأي وأ . ةداتعملا اهمايأ نم لقأ اهيتأي نأب وأ ء انفصو
 نم(4) هلوق تمدق نم دنعو ,. ىدنع حيحصب لوقلا اذه سيلو « ةداتعملا

 اهايإ مدلا نايتإ ىف اذكه اهرمأ فلتخي اهب لمحال ىلا ةأرملا نأل ؛ انخويش

 بلغألاف مدلا عطقتا اذإف « ةبارتسا(0) اذه سيلف « رثكأ وأ اهمايأ نم لقأ

 دارأ ىلا( 17« ةبارتسالا ىه هذهف> « ةأرملا تلمح اذإ نوكي امنإ هعاطقتا نأ

 . ةحيحصب تسيلف تبارتسا نوكت نأ الإ : اهيف ىتلا ةياورلا امأو

 ملعأ هللاو . فرح اهنم طقس امنِإو

 لك ضيحت اهتداع ليبس ىلع تيقب نميف بهشأو مساقلا نبا فلتخيالو
 داز اذإ 3 اهمايأ ىلع ةثالقب( 7/7 رهظعست 3 اهب لمحال نمك امهدنع هذه « رهش

 ُ . مدلا(8)اهب

 مد هنأ لجأ نم(4) اراهظتسا لماحلا ىلع مساقلا نبا لعجمي مل امنِإو

 ةالصلا عنميال هنأ لماحلا مد ىف فلتخا دق املو . داهتجالا ىلإ هدرف . سبتحا

 .م :٠ ىف تسيل (1)
 . رهطتست الف : ع ىف 4

 . لوأ اهنع مدلا عاطقناب لمحلا امأ : م ىف نيتيوازلا نيبام (*)

 .م: ىف تسيل (4)

 .هذه: م ىف (ه)

 . ةبارتسالا ىه هذهو : م ىفو « ةبارتسالا هذهف : ع ىف نيتيوازلا نيباه ()
 . رهطتست : ع ىف (0)
 . اهتداز : م ىف (4)
 . اراهطتسا : ع ىف (5)



 (دم6)

 مساقلا نبا ىلع بهشأ جاجتحاو . داهتجالا كلذ ىف لخد دقو(١/راهظتسالاف

 ء مساقلا نبا مزليال ضرملاو عاضرلا سبحك اهتضيح نم لمحلا سيحام نأ

 دنع رثكي مث . مدلا سبح لمحلاو « مدلا هعم لقي عاضرلاو ضرملا نأل

 امد رثكأ ىه ذإ . لوطأ لماحلا سولج( )اذهل نوكي نأ بجيف . هجورخ

 ظ عضرملاو ةضيرملا نم
 همحر> كلام لاق امن : نييورقلا انخويش نم دحاو ريغ لاق [45]

 لجأ نم ,(؟)اهنع مدلا لاز اذإ ةضاحتسملا لستغت : هيلوق دحأ ىف(”)«هللا
 ةاعارم لسغلا بحتساف 0 )اهئطو زاوج عنم ىف سانلا ضعب هيلإ بهذام

 . ملعأ هللاو . ١) ه) فالخملا

 . راهطتسالاف : م« ع ىف ()
 . هذهل : ح ىف )0

 . ع2 ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام ()
 ىل لاقف .. . مدلا اهنع عطقني.ةضاحتسملا نع اكلام تلأس' : هدر/١ ةنودملا ىف ء ءاج (4)

 . لستغت نأ ىلإ بحأ : لاقف كلذ نع عجر مث « اهيلع لسغال :

 . 88/١" ةريخذلا : 19 )هز

 هلولدم مزال ىف ليلد لامعإ" فالخلا ةاعارمو . 8/0/١ ليلجلا بهاوم : رظنا (1)
 . رخآ ليلد هضيقن ىف لمعأ ىذلا

 بهذملا دعاوق مظن ىلع روجنملا حرشل رصتخم وهو . 77ص قاوقلل فاعسالا

 حرش « 7٠52160/54 تاقفاوملا ةيكلاملا دنع فالخلا ةاعارم ىف رظناو . قاقزلل

 . 188-١الا/ص ةفرع نبا دودح
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 لوألا ةالصلا باتك

 برغملا لوقي(١)!نوق نيح هللا ناحبسفإ : لجو زرع هللا لاق

 نيحوإ . رصعلا |ايشعوأ « حبصلا(") [نوحبصت نيحوإ « ءاشعلاو

 . رهظلا( ")| نو رهظت
 رصعلاو رهظلا لوقي [سمشلا كولدل ةالصلا مقأ] : لات( )هللا لاقو

 . حبصلا ةالص(6)[رجفلا نآرقو] ءاشعلاو برغملا !ليللا قسغ ىلإ]
 .تاولصلا نم ىلاعت ضرفف . انفصوام ريغ هباتك نم عضاوم ىف اهركذو

 نيديعلاو . رتولا : اسمخ(7](لسو هيلع هللا ىلص> لوسرلا نسو . اسمخ
 “كلف وسلاو ءاقستسالاو

 رايتخالا تاقوأ ىف انئاملع نم ةرابعلا تفلتخاو : قحلا دبع لاق [4؟]

 مهضعبو ((4] رايتخا تاقوأ ةثالث برغملا ادعام ةالص لكل نأ ربعي مهضعبف
 . ءامسلا دبك نع سمشلا لاوز رهظلا تقو لوأف .(9)ارايتخا نيتقوب ربعي

 . هلثم ءىش كال رع ريصم دنع اهيف رايتخالا تقو رخآو . تقو اذهف

 . نوحبصت نيحو : ةلمكتلا : ح ىف (1)
 . مورلا ةروس نم ١ا/ ةيآلا (؟)

 ضرألاو تاومسلا ىف دمحلا هلوإ اهمامتب ةيآلاو , مورلا ةروس نم « 18 ةيآلا نم ()
 . [نورهظت نيحو ايشعو

 .مد: ىف تسيل (4)
 سمشلا كولدل ةالصلا مقأإ اهمامتب ةيآلاو . ءارسإلا ةروس نم , 7/8 ةيآلا نم ()

 . |ادوهشم ناك رجفلا نآرق نإ رجفلا نآرقو ليللا قسغ ىلإ

 . مالسلا هيلع : م . ع ىف نيتيوازلا نيباه (5)
 . 85/١ ةنودملا عم دشر نبا تامدقم : رظنا (0)

 . ارايتخا : ع ىف (4)
 ١ . رايتخا : 2 ق 6

 .مد: ىف تسيل )١(



6) 

 هذهف . تقوأ١) نيذه نيبامو . اضيأ تقو اذهف « لاوزلا لظ حرط دعب
 اهل نأب ةالص لك نع ربعي لاثملا(؟7 اذه ىلعو> « رايتخا تاقوأ ةثالث

 بيرقتلا قيرط ىلع انئاملع نم ةرابعلا هذهو . برغملا( ")ادع تاقوأ ةثالث
 ؛ دحاو تقو هلك كلذف « قيقحتلا قيرط ىلع امأو . ادتمم تقولا اوأر امل

 اهنع اوربع . ادتمم اهيف تقولا نكي مل امل برغملاو . طسوو رخآو لوأ هل

 . ادحاو انقو اهل نأب

 ىف تقولاو . اهركذي نيح اهتقو . اهيسن اذإ ةالصلا : ةرورضلا تقوو

 ناذه . مهوحنو قيفي هيلع ىمغملاو . رهطت ضئاحلاو « مسي ىنارصنلا لشم

 نأل> ,(؟4)هانمدق امك . دحاو تقو اهل برغملا نأ روهشملاو « ةرورض اتقو

 اعيمج(9)«نيمويلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاب ىلص دق مالسلا هيلع ليربج

 روهشملاو 40 نيتقو اهل نأ ىور دقو 0 دحاو تقو ف برغملا

 .(9/)هانمدقام

 .اذه:معح ىف ()

 . اذهو : ح ىف نيتيوازلا نيبام (؟)
 .ادعام: ع ىف ()

 . انمدق امك : ع. مح ىف (4)

 . نيمويلا ىف ىلص  ملسو هيلع هللا ىلص  ىبنلا نأل : م ىف نيتيوازلا نيبام )هز

 ٠ . ءاشعلاو برغملا : م ىف ()

 ىف برغملا اعيمج نيمويلا ىف  ٍلسو هيلع هللا ىلص - ىنلل ليربج ةمامإ ثيدح (0)
 ء الوطم 758/١ ؟ه+-7هدرا ىتاسنلا هجرخأ رباج ةياور نم . دحاو تقو

 نع لقنو . بيرغ حيحص نسح ثيدح لاقو ١6١ مقر ثيدح ازصتخم ىذمرتلاو

 , ىئاسنلا ظفلب نابح نبا هححصو . تيقاوملا ىف ءىش حصأ هنأ 789/١ ىراخبلا

 ليذ ىف ىهذلا امهقفاوو 1-1١95 مكاحلاو «ء ”5ا8 مقر ثيدح دراوملا ىف امك

 ىنابلألاو ,« )١( شماه ١81/١ ىذمرتلا ىلع قيلعتلا ىف ركاش دمحأو . كردتسملا

 | . ؟ا/١/١٠ ءاورالا ىف

 . خسانلا نم هلعل ىوحن أطخ وهو ناتقو : ع ىف (8)
 . انمدقام : ح ىف (9)
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 لاوزلا لظ حرط دعب هلثم ءىش لك لظ راص اذإو : قحلا دبع لاق

 . هيف ناكرتشي(١) امهف ء رصعلا تقو لوأو . رهظلا تقو رخآ كلذ ناك

 دحاو لك ناك رصعلا ةالصل ائدتبم رخآو رهظلا ةالصل ذئنيح ائدتبم نأ ولف

 لصم اذهو . اهتقو رخآ ىف(؟ رهظلل لصم اذه ؛ تقو ىف(؟)ايلصم امهنم
 تقو رخآ نأ ؛ اذه فالخ ىلإ بيبح نبا بهذو . اهتقو لوأ ىف رصعلل

 ىف هلوق فالخ ىلع لدي ثيدحلاو ,(4)ةماقلا مات لبق ةالصلا متت نأ رهظلا

 لص ىذلا تقولا ىف ىناثلا مويلا( "0 مالسلا(*)امهيلع ىبنلاب ليربج ةالض
 . هانفصو دقو بهذملا نايب انضرغو . لوألا مويلا ىف رصعلا هيف

 دمي نأ(7) رفاسملل سأبال : برغملا ىف هلوق : انخويش ضعب لاق [44]
 ,(35) لهنملا ىف لزؤنيل هوحنو ليملا دمي ناك اذإ هانعم .(8) هوحنو ليملا

 ةدئافال ذإ . تقولا لوأ 2 ىلصيو «. اذه هل حابي.الف لزتنيال ناك نإ(" امأف

 . اهتقو لوأ ىف ةالص لك ىلصيف « ريخأتلا ىف هل

 .امه: ع ء. ح ىف 0(

 . ىلصم : م ىفو « ابيصم : ح ىف )00

 . رهظلا : م ىف (0)
 . 0١ا9//١ ريبكلا حرشلا ىلع قوسدلا ةيشاح : رظنا (4)

 . هيلع:م. ع ىف (ه)
 . ح : ىف تسيل 0(

 .م: ىف تسيل (0)
 نولزتي مث هوحنو ليملا اودمي نأ سأبالق نورفاسملا امأو' : 30/١ ةنودملا ىف ءاج (م)

 . . "نولصيو .

 . ىعارملا ىف لبإلا هدرت ءام نيع وهو . دروملا : لهنملاو . ءايلاب لهيملا : م ىف (9)
 ٍ . (لهن) حاحصلا : رظنا

 نكي مل نإو رفاسملا لوزن ناكمل لقن مث هلصأ اذه دروملا هانعم : لهنملاو : تلق
 . 4١7/١ ليلجلا حنم : رظنا . ءام هب

 .امأو : ع ىف )١(
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 )١( ىلعالو , هناذأ لاح ىف نذؤملا ىلع سيال : قحلا دبع لاق [ء؛ه]

 « ةراشإبالو « ظفلب(؟) امهيلع لس اذإ "7نادريالو . هقعيبلت لاح ىف ىلملا

 ىلملا نأل , ىلصملا فالخب(*)اناك امنإو , ادر هيف امه امم اغرف اذإ(4) نكل
 ,(97 ءالسلاب ةراشإلا امهلا77لعجت ملف « مالكلا نم نيعونممب اسيل نذؤملاو

 نيب سانلا ضعب قرف دقو . مالكلا نم اضوع ىلصملل ةراشإلا تلعج امك

 اضوع ىلصملل ةراشإلا تلعج لوطي اهنأش ةالصلا تناك امل : لاق نأب كلذ

 نإو . كلذ نم غارفلا دعب دريف :(5]لوطتال ةيبلتلاو ناذألاو ؛ .ءالكلا نم
 ىف اضيأ لاقي دقو . ةالصلا رخآ ىف ناك نمب هيلع ضرتعي قيرفتلا اذه ناك

 نودريالو .« مهيلع مسي. ال نأ مهعيمج ف لصألا(4] نأ : كلذ نيب قيرفتلا

 ةصاخ ةالصلا ىف كلذ زاوج ةنسلا تصخف . هيف("")|ولصخ ىذلا لمعلل

 نم ىقبو ,011) هيلع سي ناك نيح مالسلا هيلع ىبنلا نع درو ىذلا رثألاب

 . ىلعو : ح ىف 00

 .ه٠: نم تبثملاو . ادريالو' خسنلا رئاس ىف (؟)
 . هيلع: ع ىف (0)

 . نكلو : ع« ح ىف 4
 . ناك : ع ىف (4)

 . لعجي ملف : م ىف )0
 . ملسلاب : م ىف (0)
 . لوطيال: م. ح ىف 42
 .نأل:م ع ح ىف 0

 هيف مه ىذلا : سنوي نبا نع بهاوملا ىفو ء اولصح : ع ىفو . اولعج : ح ىف ()
 . 4608/١ بهاوملا : رظنا

 ىنلا ناك فيك : لالبل تلق : لاق" رمع نبا ثيدح نم هعماج ىف ىذمرتلا ىور (1:)
 لاق ؟ةالصلا ىفوهو هيلع نوملسي اوناك نيح مهيلع دري - ملسو هيلع هللا ىلص -
 عماجلا : رظنا . حيحص نسح ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق . هديب ريشي ناك
 . 7١4/9 ةالصلا ىف ةراشإلا ىف ءاجام باب « ىذمرتلل حيحصلا
 رظناو . 1؟7؟ص ةالصلا عماج ىف لمعلا باب ءأطوملا ىف كلام مامإلا هوحنب هآورو

 دري فيك مسي ىلصملا باب . اهيف ةئنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك . هجام نبا ننس

 . ””هر/١
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 ملعأ هللاو .(؟)ءانمدق ىذلا لصألا ىلع( )١ هانفصو

 اعيمج ةالصلاو ناذألا ىلع لجر رجؤتسا اذإو : قحلا دبع لاق [47]

 ةالصلا نع نذؤملا فلخت مث . مساقلا نبا بهذم ىلعأ"/ازئاج كلذ ناكف

 . هيف برطضا لاؤسلا اذهف . راذعألا نم كلذ وحن وأ لوب سلس نم رذعل

 هنأ ىدنع كلذ ىف باوصلا و 00؟هل مأ ءىش نذؤملا ةراجإ نماك) طقسي له

 لام ىف لوقلاك انهه ةالصلا نوكتالو ,(5)ةالصلا صخيام ةراجإلا نم طقسي
 لخنلا رموأ60دبعلا لام نأل . هحالص دبي م ىذلا لختلا(7) رمثو دبعلا
 وأ دلبعلا ىلإ(4) فاضنا اذإ زوجيام دارفقتالا ىلع هيف زوحيال

0) 
(0 

 . انقفصو : ع ىف
 نايبلا . 18ل تاهمألا عماج . 9.58/١ ةنودملا : - قرفلا اذه ىف - رظنا

 حرشلا . 4058/١-454: ليلجلا بهاوم . ٠١0/١" ىقتنملا . ”#ا//١ ليصحتلاو

 . . 1995/١ ليلجلا حنم . 1594/١ ريبكلا

 . "ةه/١ ةنودملا : رظنا

 | . طقست : مء ح ىف
 لخنلا ةرّمو دبعلا لامك عبت اهنأل همدعبو . فتصملا بهذم وهو طاقسإلاب نالوق
 بهاوم : رظنا . عمج اذإ زوجيو . دارفنالا ىلع زوجمال . هحالص دبي مل ىذلا
 . ؛غةكرك١ ليلجلا

 وأ نمثلا نم طسق هل له عباتلا ةدعاق تحت , ١ص بلطلاب فاعسإلا : رظنا
 نم نيتئملا دعب نيرشعلاو ةيداحلاو ةئاملا دعب نيتامثلاو ةعباسلا نيتدعاقلاو . "؟ال
 ش . ىرقملا دعاوق

 .رم: م ىف
 نأ زوجميال امب هلام عم دبعلا ىرتشي نأ : ديعلا مكحل دبعلا لام ةيعبتب دارملا
 هلام نوكي نأك . ىرخأ ةعلس عم وأ . ةدح ىلع عيب ول نأ لاملا نود هب ىرتشي

 ريناندب ىرتشيف ةضف وأ « ريناندب ابهذ وأ . مهاردب هلام اطرتشم دبعلا ىرتشيف ةضف
 بلطلاب فاعسإلا : رظنا . ةيعبتلا مكحب زئاج هلك كلذ نإف . سكعلابو « لجأ ىلإ
 . ١١19 ص

 نع نوربعي ةيكلاملاو . ”الالقتسا زوجيالام اعبت زوجي" ةيهقفلا ةدعاقلا ىنعم وهو
 وأ اهتاعوبتم مكح اهل ىطعي له عابتألا" : نولوقيف مهدعاوق ىف ةدعاقلا كلت
 . ؟اهسفنأ مكح

 ه١ ةدعاقلا . ىسيرشنولل كلام مامإلا دعاوق ىلإ كلاسملا حاضيا : رظنا

 . 9494-507 ص
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 امإو . تضم ةدرفنم اهيلع ةراجإلا تعقو ول ةالصلاو .(57لوصألا (17 ىلإ

 هركيالو « ايدب اهيلع ةراجإلا زيجي نم انباحصأ نمو .(؟)ايدب ةهوركم ىه
 . ملعأ هللاو .(4) فلتخم اذه ىف رمألاف كلذ

 اندلب لهأ ريغ نم انخويش نم دحاو ريغ لاق : قحلا دبع لاق [27]

 ىح : هعم لوقلا ىف و دازو « نذّؤملا لوقيام لثم ضرفلا ةالص ىف لاق اذإ

 لهأ نمو . لكتلاك وهو . هسفن ىلع لطبأ . حالقلا ىلع ىح  ةالصلا ىلع
 . ملعأ هللاو . (0)باوصب سيلو . اذه قلاخ نم اندلب

 : ىلإ نذّوملا عم لوقي هنأ ةالصلا ريغ ىف كلام لوقو : قحلا دبع لاق
 .(5)اسأب هب رأ مل لعف ولو . ىبلق ىف عقي اميف هللا لوسر ادمح نأ دهشأ

 نع ركذام ىلع هعم ناذألا متأ ول اسّأب هب رأ م(")لعف ولو : هلوقب ديري
 لوقلا نم ىسفن ىف عقيام لعف ول كلذ ىنعم نأ هريغ لوأتو .(8) نونحس

 اذه بوصي انخويش ضعب تيأرو . هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ : ىلإ

 . لوألا ليوأتلا نم نسحأ هاريو « ليوأتلا

 .(4] طرتشي مل وأ كلذ طرتشا ٠ عملا ذخأي اب سأبال : هلوق [44]

 . ىلإو : مء ح ىف 0(

 . لصألا : ع ىف (0)
 . 488/١ ليلجلا بهاوم : رظنا 69

 . 408/١-6655 ليلجلا بهاوم : رظنا (4)
 . 458/١ ليلجلا بهاوم .ء 5/١ ةنودملا : رظنا (ه)

 نذؤملا نذأ اذإ ءاج ىذلا ثيدحلا ىنعمو : كلام لاق" : 50/١ ةنودملا ىف ءاج (3)
 عقي اميف هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ عضوملا اذه ىلإ كلذ امنإ . لوقيام لثم لقف

 "اسأب هب رأ مل لجر كلذ لعف ولو ىباقب
 1 . لعف ول: م.« ح ىف 00(

 مث حالفلا ىلع ىح نذؤملا لاق اذإ : مساقلا نبال تلق" : 8/١" ةنودملا ىف ءاج )0
 ةعس ىف كلذ نم وه لاق . ؟هلثم لوقيأ هللا الإ هلإال ربكأ هللا ربكأ هللا لاق
 "لعفي مل ءاش نإو لعف ءاش نإ ىأ

 . 50/١ ةنودملا : رظناو . هطرتشي مل وأ : ع« ح ىف 6
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 ضعب نأل ,(01) طرتشي م وأ كلذ طرتشا لاق امنإ : انخويش ضعب لاق

 ريغ نم ائيش ذخأ نإو . هذخأ هل زجي مل اعيش طرتشا نإ هنأ ىري سانلا

 . هنيب قرفال ءاوس هدنع اذه نأ ربخأف . هل زاج طارتشا

 ةريبكت كلذب ىوني عوكرلل ربك اذإ : هلوق : قحلا دبع لاق [45]

 ربك ول امأف « همايقأ" 7 لاح ىف ربك اذإ . لاقام حصي امنإ .(1) ئرجي حاتتفالا

 اذإ هنأ(4) زاوملا نبا باتك ىف تيأر كلذكو . كنذ(4) هرجي ملء عكار وه

 . باوصلا وهو . هئزجيال هنأ حاتتفالا ةريبكت كلذب ىونو ءعكار وهو « ربك
 دازامو « مارحإلا ةريبكتل باصتنالا رادقم اضرف مايقلا نم هيلع مومأملا نأل

 .١1/ةضيرفال ةنسف كلذ ىلع

0) 
0 

0 
 )ل
 )هز

 . هطرتشي ١ وأ : عم ح ْق

 هتالص ىف مامإلا عم لخد نميف كلام لاقو : لاق" : 35/١ ةنودملا ىف ءاج

 حاتتفالا ةريبكت كلذب ىوني عوكرلل ربك ناك نإ : لاق - حاتتفالا ةريبكت ىسنف
 مامإلا عم ضميلف حاتتفالا ةريبكت عوكرلا ةريبكتب وني م نإو٠ هتالص هنأ زجأ

 . ةالصلا داعأ مامإلا غرف اذإ ىتح

 . نيح : م ىف

 َ . هثرحج م: ع ف
 ىلع هقفت « زاوملا نياب فورعملا . هللا دبع وبأ ,. ىردنكسإلا ميهاربإ نب دمحم

 روهشملا هباتك فلا. مهريغو . مكحلا دبع نباو . نوشجاملا نباو . غبصأ

 ةنس ليقو . ه1598 ةنس ىفوت . تاهمألا رئاس ىلع ىسباقلا هحجر «. ةيزاوملاب

 هام

 . 58/١ رونلا ةرجش ,15ا9/-55١1/:؟ جابيدلا : رظنا

 . ناليوأتف قوبسمل الإ اهل مايقو مارحإلا ةريبكت ةالصلا ضئارف' : ليلخ لاق
 . 514/١ ليلكإلاو جاتلا عم ليلخ رصتخم : رظنا

 دحأ وهو . نحنم وهو مارحإلا ةريبكت عاقيإ ةحص وه ةنودملا رهاظ : تلق
 حصيال هنأ : ىناثلا ليوأتلاو . ريشب نباو ىجابلا هيلإ بهذ دقو . نيليوأتلا

 قفتملا ةالصلا ضورف نم اهل مايقلاو مارحإلا ةريبكت نأل عكري مث اًئاق الإ اهعاقيإ
 . روهشملا وهو . ضايعو « زاوملا نباو . سنوي نبا لوق اذهو . اهيلع

 ةلاسرلا ىلع قورز حرش . 014/١ ليلجلا بهاوم . 3/١-/59 ةنودملا : رظنا

 . 5١ال/١1 رايعملا ء1ه6:- ١ ه*/١
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 ] ]0٠وني ملو . عوكرلل ربك ولو : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق )1(
 ناك مايقلا لاح ىف ربك نإف . اضيأ رظني نأ بجيف « حاتتفالا ةريبكت كلذب

 اذهف 2 عكار وهو « عوكرلل ربك نإ امأو 2 هتداعإو هيدا نم( "/) انركذام

 اذه ربك ولوأ؟)حاتتفاللالو عوكرلل ربكي مل نم ليبس هليبس نوكيو « عطقي
 لصغي نمك . كلذ هرضي مل اعيمج امهيوني حاتتفالاو عوكرلل مومأملا )4(

 هئرجي كلذ نإ ؛ اعيمج امهيوني ةبانجلاو ةعمجلل /0(.

 ةلزنمب وه برغملا نم ةعكر ىف ةءارقلا ىسن ذإ : قحلا دبع لاق [01]

 نيب تاهمألا ىف وهو . تاعكر عبرأ ىه ةالص نم ةعكر ىف ةءارقلا ىسن نم

 مث . كلام دنع دحاو لمح تاولصلا نأ هربخأف برغملا نع هلأس هنأ كلذو

 برغملا نع باجأ دقف .(]داعأ حبصلا نم ةعكر ىف ةءارقلا كرت نإو : لاق
 . هربدتف « مالكلا اذه ىف

 . ىوني ولو : م ىف 00

 . ركذام : م «ح ىف )0

 دعب هتالص ميو مارحإلا ةريبكت ادتبيو عطقي هنإف حاتتفاللالو ع وكرلل ربكي مل نم 4

 . 55/١-59 ةنودملا : رظنا . مامإلا غارف

 . لسصغا : عع ح ىف (4)
 . 7"ل بيذهتلا « 701/١ ةلاسرلا ىلع قورز حرش : رظنا (ه)

 ْ . 58/١-59 ةنودملا : رظنا (9)

 ؛ رهظتو حضتت ىتح ء هركذ نم دبال ليصفت اهيف ةيكلاملا دنع ةلأسملا هذهو : تلق

 , رثكأ وأ ةعكر ىسنملا نوكي نأ امإف . ةيثالث وأ ةيعابر نم نايسنلا ناك نإف

 لبق هئزجت وهسلا قدجس نأ : اهادحإ : تاياور ثالث كلام نعف ةعكر تناك نإف

 هتالص متي هنأ : ةثلاثلاو . اهب دتعيالو ةعكرلا ىغلي هنأ : ةيناثلاو « مالسلا

 ادبأ ديعي هنأ ىف هلوق فلتخي ملف ةعكر نم رثكأ ىسنملا ناك نإ امأو . اهديعيو

 حبصلا ديعي هنأ ىلإ بهذ كلذلو . هدنع لجلا ىف ةءارقلا بوجو ىلع ءانب كلذو

 ةءارق انه ةءارقلاب دوصقملا نأ كشالو . حبصلا نم ةعكر ىف ةءارقلا ىسن اذإ

 ىلع ىفوسدلا ةيشاح ء 05١/١-07995 ليصحتلاو نايبلا ه« 9 ىقتنملا : رظنا

 . 788/١ ريبكلا حرشلا



 ( دؤ7)

 ركذ نإ ؛(5) رباج ثيدح ىلع( ١7 ةعكرلا ىغلي : هلوق ىلع نأ ملعاو

 ىف انهه لصفيف « ةثلاثلا ةعكرلا دقع نأ دعب وأ ,(9) ئدالص رخآ ىف كلذ

 نيتعكرلا ىدحإ ىف ةءارقلل هكرت ناك نإف ,(4) حلصأ اذإ نوكي ىتم هدوجس
 هعضوم ريغ ىف(77 سولجلا عضو هنأل 19/مالسلا لبق هدوجسف نيتلوألا

 نأل . ةروسلا صقتنو ,(97)«ةيناث هل ةغلاثج تراص ذإ هعضوم ىف هصقنو

 كرت امنإ ناك نإو . طقف نآرقلا مأب اهيف ًارق امنإ ةيناث تراص ىتلا ةثلاغلا

 نيتعكرلا نأل ,(4) ءالسلا دعب هدوجسف نيترخآلا ”نيتعكرلا ىدخإ ىف ةءارقلا

 . هعضوم ىف هب قأ دق سولجلاو .« ةروسو نآرقلا مأب امهيف أرق دق نيتلوألا

 دقعي ملو ء ركذ هنأ ولو . ىغلأ ىتلا ةعكرلا ةدايز هعم(4) تلصح امئإو

 ىتلا هتعكر ىف نارقلا مأ عم ةروس ةءارق ىلع عيطتسي وهف ةثلاثلا ةعكرلا

 دعب انهه(')هدوجس نوكيف . هعضوم ىف سولجلاب قأيو « ةيناث هل تراص
 .(111 السلا

 , عكار وهو .« كلذ ركذف ةعكر نم ةءارقلا كرت اذإو : قحلا دبع لاق

 . هيف وهام ىغليو « ةءارقلا لبقتسيف . ةعكرلا كلت ىغلي : هلوق ىلع امأف

 . ا/ل١/١ ةنودملا : رظنا (1)

 ناك  هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نأ ًاطوملا ىف كلام ىورام ىلإ ريشي (؟)

 . مامإلا ءارو الإ . لصي ملف« نآرقلا مأب اهيف أرقي مل ةعكر ىلص نم : لوقي

 . ال[ ص * مقر ثيدح نارقلا ما ىف ءاجام باب . ةالصلا باتك « اطوملا : رظنا

 ش .م 1: ىف تسيل 4

 ؟اهيف للخلا اكرادتم هتالص حلصأ اذإ دوجسلا عضوم نوكي نيأ ىأ (4)
 . مالسلا لبق هلحمف صقنلل لاثم اذه (ه)

 . لوألا دهشتلا ىأ (5)

 . هل ةيناث ةثلاث : م . ع ىف نيتيوارلا نيبام (0)

 . مالسلا دعب هلحمف ةدايزلل لاثم اذه (م)

 . تراص : م ىف (9)
 . ح : ىف تسيل 4
 . مالسلا دعب هلحمف ةدايزلل رخآ لاثم اذه (1:)
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 ةعكرلا كلت دقعي ملام « عطقيف(١) اهماقإ دعب ةالصلا ديعي : هلوق ىلع امأو

 نإ) ةعكر اهيلإ فاضأ . كلذ ركذ مث . اهيتدجسب اهدقع نإف . اهيتدجسب

 ةثلاثلا ةعكرلا تناك نإو . هتالص ءىدتبيو « ةلفان اهلعج و( "74 ىلوألا تناك

 ديعي مث ,(؟)اهيندجسب ةثلاثلا دقع دعب كلذ ناك اذإ ةعبار اهيلإ فاضأ

 هيف وهام لعجو سو سلج. 1)اهيتدجسب(*)اهدقعي م(4/«نإ امأف> . هتالص

 , نيلوقلا ىلع رمألا ىرجي نأ ىغبني اذك . هتالص ءىدعبي مث ,(1) ةلفان

 انخويش ضعب ىلع هتضرعو « هريغو( 50 زاوملا نبأ باتك ىفام ىنعم وهو
 . هب لاقو « هبوصف

 ًارقف . عجرف . نآرقلا مأ ىلع ةروسلا مدق اذإ : قحلا دبع لاق [0؟]

 ىذلاو ,(8) وهسلا دوجس هيلع له . :فلتخا . ةروسلا أرق مث .« نآرقلا مأ

 : ديعلا ةالص ىف هلوق كلذ ليلد . مالسلا دعب دجسي نأ ةنودملا(١٠) هيضتقت

 دعب دجسي هنأ :(11)(رقو )1١(, ربكو عجرف . ريبكتلا ىلع ةءارقلا مدق اذإ
 نأ نونحسل تيار4١) كلذك . مايقلا لوط انهه دوجسلا ةلعو .(019) السلا

 )١( ةلفان اهماتإ ىأ .

 . م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (؟)
 .ع ا«. ح : ىف تسيل 4

 . نإف : ع ىف نيتيوازلا نيباه (4)
 . ةثلاثلا ىأ )هز

 .ع او ح : ىف تسيل 03(

 . ةلفان هل حصت نيتنث ىلص دق نوكيف (0)
 نع مالكلا دنع اهنع مالكلا قأيسو « ةيزاوملاب فورعملا وه زاوملا نبا باتك (م)

 . نهادحإ ىهذإ تاهمألا

 .م .٠ ح : ىف تسيل 0

 . هيضتقي : م ىف 4

 . ربكف: م. ع ىف ()
 . لاقو : م ىف (15)

 . ١65/1١ ةنودملا : رظنا (©)
 . كلذكو : ح ىف (14)
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 مل اريسي الإ ارقي( ولو> لاق . هتءارقلال مايقلا لوطل وه امنإ دوجسلا

 ؛ انتلأسم ىف ةدوجوم ىهف « مايقلا لوط ةلعلا تناك اذإف ء دوجس هيلع نكي

 لوقي نأب نيتلأسملا نيب قرفي سانلا ضعبو . نآرقلا مأ ىلع ةروسلا مدق اذإ

 ةلأسم ىفو . هسنج ىلع ائيش مدقف ,("/) ةءارق مدق امنإ . ةروسلا مدق ىذلا

 . هب بطوخام سنج ريغ ىلع ائيش مدقف « ريبكت ىلعأ"/ةءارق مدق امنإ ديعلا
 مايقلا لوط نم انركذام نيديعلا ةلأسم ىف ةلعلا نأل ءىشب سيل مالكلا اذهو

 .(47 قرف نيتلأسملا نيب امف . انتلأسم ىف ةدوجوم ىهو . نونحس لاق امك

 ظ أ هللاو

 ىف : عضاوم ةثالث ىف هوركم ءاعدلا نأ معا : قحلا دبع لاق [هك]

 لبق دهشتلل سولجلا ىفو « ةءارقلا(0] لبق مارحإلا دعبو . عوكرلا
 5/)دهشتلا

 . ملو : م ىف نيتيوازلا نيباه (1)
 . انآرق : ع« ح ىف )0

 . انارق : ع ء ح ىف 9

 . 118-119ص ”١قرف ىسيرشنولل قوربلا ةدع : رظنا (4)

 . لبقو : مءع ىف (ه)
 . 714/4 ١/ ةنودملا ء ه:4.ه* 8/١ ليلجلا بهاوم شماهب ليلكإلاو جاتلا : رظنا (5)

 . هحيحص ىف ىراخبلا جرخأ دقو !اهوركم عوكرلا ىف ءاعدلا نوكي فيك : تلق
 ىلص - ىبنلا نأ" ةشئاع نع ١948/١-198 عوكرلا ىف ءاعدلا باب . ناذألا باتك

 . كدمحبو انبر مهللا كناحبس : هدوجسو هعوكر ىف لوقي ناك 0

 ' ىل رفغا مهللا

 اهنم حاحص ثيداحأ هيف تدرو دقو ؛ عورشم حاتفتسالا ءاعد نِإف : اضيأ مث

 هللا ىلص - ىنلا نأ" ىلع نع هحيحص ىف ملسم هجرخأام لاشثملا ليبس ىلع

 تاوعسلا رطف ىذللل ىهجو تهجو : لاق ةالصلل ماق اذإ ناك  ملسو هيلع
 . ثيدحلا ... ىكسنو ىتالص نإ . نيكرشملا نم اتأامو . افينح ضرألاو

 همايقو ليللا ةالص ىف ءاعدلا باب « نيرفاسملا ةالص باتك , ٍلسم حيحص

 , دهشتلا نم ءاهتنالا دعب ءاعدلا عضوم نإف دهشتلا سولج ىف امأ .ءةهامو-

 لعأ هللاو . مولعم وه امك

 . ةيكلاملا تادرفم نم مارحإلا دعبو . عوكرلا ىف ءاعدلا ةيهاركو : تلق
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 نم> ءابصحخلا لمح هرك امنإ )١(: انخويش نم دحاو ريغ لاق [هغ]

 ىشاملا ىذؤيو ء اهرفخي هنأل , ةصاخ دجاسملا ف سمشلا ىلإ(؟)« لظلا
 - .(4) كلذ ىف ةيهاركالف دجاسملا ريغ ىف امأف ,(؟)اهيف

 (0)ءاىشالف ةساجن هفرطب ريصح ىلع ىلص اذإ : قحلا دبع لاق [هد]

 عضوم كرحتي ناك نإو  ارهاط هيف ىلصي ىذلا عضوملا ناك اذإ . هيلع

 كرحخ ةاعارم ىلإ بهذ نم مهنمو . انخويش نم دحاو ريغ هلاق - ةساجنلا

 هبوث ةراهطب بطوخ امنإ هنآل ؛ حيحصب ىدنع كلذ سيلو . ةساجنلا عض وم

 نوكي ةمامعلا امأو . هرضيالف ؛ هنع(5/) نئاب ةساجنلا عضومو . هتعقبو

 نأل . ةساجنلا عضوم كيرحت اهيف ىعاري")هذهف , ةساجن لدسملا اهفرطب
 هبايث ضعب راص كرحتي (37اهنم لدسملا ناك(4)اذإف « اهل سبال وه ةمامعلا

 . ملعأ هللاو '1٠. قرتفم اذهف . ةساجن هيف

 تناكو « بنج وأ ضئاحب ضيرملا دنتسا اذإ : قحلا دبع لاق [055]

 نع اندلب لهأ ريغ نم انخويش ضعب اذه ىل ركذ « هيلع ءىشال ةرهاط مهبايث

 هنأ> مساقلا نبا نع ىورام لمحو هللا همحر(١)(ديز ىبأ نب> دمحم ىبأ

 . لظلا عضوم نم : ع «ح ىف نيتيوازلا نيبام (6)
 .اهب:مع. ع ىف ()

 . 75/١ ةنودملا : رظنا (4)

 . ءىشال : ع . م ىف )هز

 . نئابف: مع ح ىف (9)
 . اذهف: م ىف (0)
 . نإف: ح ىف (0)

 ش . اهيف:ع ىف (ه)
 )١( ةنودملا : رظنا ١/ . 75ليلجلا بهاوم ١//0ا8-18*1 .

 ) )1ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام .
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 اذإف . ةرهاط ريغ مهبايث نأ بلغألا نأل وه امنإ ؛(؟) تقولا ىف(1) «ديعي

 / ملعأ هللاو . مهب هدانتسا ضيرملا "2 رضي مل ةرهاط مهبايث تناك

 . اًئاق اهيلصي نأ ىلع ةلفان ةالص حتتفا اذإ : انخويش ضعب لاق [0]

 2 سلجي نأ هل نكي مل اهيف ةءارقلا نم امولعم اردق ىون وأ . سلخالو
 نم نأل ؛(4) فالتخا بهشأو مساقلا نبا نيب اذه ىف سيلو . كلذ همزليو

 .(8) هئاسلب هرذن نمك راصو ءهيف لوخدلاب همزل هيف لخدو . ائيش ىون
 كلذكو . رفسلا ىف ريعبلا ىلع لفنتي : هلوق + قحلا دبع لاق [04]

 ناك رمع نبا نأل ضرألا ىلع لفنتلا ركذ امإ .()اراهنو اليل ضرألا ىلع
 . اراهن رفسلا ىف ضرألا ىلع لفنتيال

 . ديعي امنِإ هنإ : م ىف نيتيوازلا نيبام (1)
 ىلع ردقي ناك نإ تيأرأ : مساقلا نبال تلق" : 78/١ ةنودملا ىف ءاج ىذلا (؟)

 ؟اعجطضم مأ كيلإ بحأ ادوفرم اسلاج ىلصيأ هودفر اذإ ضيرملا اذه سولجلا

 ضئاخل دنتسيالو ء اعجطضم ىلصيالو ىلإ بحأ اكوسمم اسلاج ىلصي لب : (لاق)
 . "بنجالو

 . هيلع ةداعإلا بترتل ركذ هيف سيل نكل : تلق
 نبال ةيوسنم تقولا ىف ةداعإلا نأ ليلكإلاو جاتلا ىف كلذ دعب تدجو دقو

 هيلع رثعأ ملو ,. بهشأ عامس نم دشر نبا نع القن اذه انباتك ىف امك  مساقلا

 . انيلإ لصي مل امم هريغ ىف هلعلف . دشر نبال ليصحتلاو نايبلا ىف

 . "/* ليلجلا بهاوم عم ليلكإلاو جاتلا : رظنا
 . رضت مل: مع ح ىف م

 : لاق ؟سلجي نأ دارأو اًعاق ةالصلا حمتفا نإف : تلق" : محء/١ ةنودملا ىف ءاج (4)
 نايبلا : رظناو ."اسأب اضيأ هب انأ - ىرأالو هب سأبال : لاق هنأ كلام نع ىنغلب

 ش . 17-١؟*/7؟ ليصحتلاو

 ىون نإ ليقو . رذع ريغل سلجال : بهشأ لاقو: 5/؟ ليلجلا بهاوم ىف ءاجو
 . "الف الإو همزل مايقلا

 ىف ربتعملا له : ىرقملا دعاوق نم ةئمالثلا دعب نيعبرألاو ةنماثلا ةدعاقلا : رظنا (ه)

 ؟قابلا مأ , اهنم ىدأتملا ةلفانلا

 ىلع اراهن وأ اليل رفسلا ىف لجرلا لفنتي : كلام لاقو" : 1/١ ةنودملا ىف ءاج (9)

 ىف اراهن وأ اليل لفنتي ضرألا ىلع كلذكو : لاق . هب تهجوت امثيح هتباد
 رفسلا
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 تمقأل احبسم تنك ول : لاق هنأ هنع ثيدحلا ضعب ىف تيأرو

 تبحص : ىخأ نبااي : لاق نمل لاق مث . الفنتم تنك ول : ديري .(١)قالص
 . هللا هضبق ىتح نيتعكر ىلع دزي ملف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رثإب راهنلاب رفاسملا لفنتي نأ .هريغو رمع نبا هرك : بيبح نبا لاق
 . ةبوتكملا

 ؛ اهرثإ( "2 ريغبو ٠ ةبوتكملا رثإب ليللاب لفنتلا امأو :(5) فرطم لاق

 زاوج ىف فالخالف . رفاسملاب تهجوت ثيح ةبادلا ىلعو لمحملا ىف لفنتلاو

 .(4)دحأ نم هيف ةيهاركالو كلذ

 ريغ ىف أرقي ناك هللا همحر دوعسم نبا نإ ليق : حلا دبع لاق [59]

 كلذك أرقي نكي ملف ةالصلا ىف امأف « !اومهفيل هباحصأل رسفيو « ةالصلا

 نبا تبحص : لاق هيبأ نع باطخلا نب رمع نب مصاع نب صفح نب ىسيع ىور )١(
 عنصيام : لاقف . امايق اسان ىأرف لبقأ مث نيتعكر انب ىلصف : لاق . قيرط ىف رمع

 ىخأ نبااي . قالص تمقأل احبسم تنك ول : لاق . نوحبسي : تلق ؟ءالؤه

 قح نيتعكر ىلع دزي ملف رفسلا ىف - سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تبحص

 . هللا هضبق
 ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باي . اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك «

 . (8)588 ثيدح

 ىلوم . بعصم وبأ « ىلالهلا راسي نب ناميلس نب فرطم نب هللا دبع نب فرطم (؟)
 و هيلع هللا ىلص ىنلا جوز نينمؤملا مأ ةنوميم
 ءاطع هتوخإو وه ناكو  هقفلاو . معلا ىف امدقم . اروهشم ناميلس هيبأ دج ناك

 . اهنع هللا ىضر نينمؤملا ما ةنوميمل نيبتاكم راسي ونب كلملا دبعو هللا دبعو
 . ةنس ةرشع عبس اكلام بحص . كلام تخأ نبا وه فرطمو

 . ىراخبلاو متاح وبأو ةعرز وبأ هنع ىورو . هريغو كلام نع ىور
 . ه5١5 ليقو .ءاها؟١ ةنس ىفوت

 . ١//09 رونلا ةرجش . "40/* جابيدلا . 58ص ءاقتنالا : رظنا

 . ريغب وأ : م ىف 29

 . ؟"/١ عيرفتلا ء م86-١/1 ةنودملا : رظنا (4)
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 ةالصلا ريغ ىف اهب ارقي ناك علا ةءارقلا(١) كلعب ةالصلا ىف ارق نمف

 .(؟/)داعأ

 هذه نأ(4) كحلا ديع نبا باتك حرش ىفا") ىرهبألا ركب وبأ ركذو

 ريغ داحآلا لقنو . داحأ لقن تلقن دوعسم نبا ىلإ بسنت ىلا ةءارقلا

 ةفاكلا هلقتت(0)] ىذلا . هب عوطقملا لقنلاب ذخؤي امنإ نآرقلاو . هب عوطقم

 (5) < نع هللا ىضر» نامثع فحصم فئلاخت ةءارقءاهنإ : لاقو .٠ ةفاكلا نع

 نم ةداعإ ف فقوت اكلام نأ باتكلا ىف عقو : قحللا دبع لاق 3 ]

 اهتدعأ هفلخ ةعمجلا تيلصو . هتيقتا اذإ : هيف لاقو ءعدتبم فلخ ىلص

00 
4 
4 

(0) 

(0) 
0) 
000 

 . لثم : ع ىف
 . 84/١ ةنودملا : رظنا

 ةيكلاملا ةّنأ دحأ , ركب وبأ . ىرهبألا حلاص نب دمحم نب هللا ديع نب دمحم

 نباو . مهجلا نب ركب وبأ مهنم ةعامج نع اهب ثدحو . دادغب نكس « قارعلاب

 ىقطقرادلا : مهنم . ةعامج هنع ثدحو . مهريغو . ىزورملا ديز ىبأو « دواد ىبأ

 . مهريغو . باهولا دبع ىضاقلاو . ىنالقابلاو

 باتكو , مكحلا دبع نبال ريغصلاو ريبكلا رصتخملا حرش اهنم ةريثك ابتك فلأ
 . اهريغو ةنيدملا لهأ عامجإ باتكو , لوصألا

 . هلال ليقو ء ه#مإل# ةنس ىفوت

 . 91/١ رونلا ةرجش . ”/١١18 ىماسلا ركفلا ء. 80ص بلاطلا فرش : رظنا

 , دمحم وبأ . نافع نب نامثع ىلوم . ثيللا نب نيعأ نب مكحلا دبع نب هللا دبع

 ىأر نم اريثك بهشأو مساقلا نباو بهو نبا نع ىورو . ًأطوملا كلام نم عمس
 ةعمسألا كلت هيف رصتخا « ريبكلا رصتخملا باتك فنص . هنع هوعمس ىذلا كلام

 نويدادغبلا اهيلع لوعي ناكو . ريغصلا رصتخملا هامس ريغص باتك ىف هرصتخا مث
 . ه١٠5 ليقو ها»4١ ةنس ىفوت . ةيكلاملا نم

 . 4*ص بلاطلا فرش , 414/١-451 جابيدلا ء ١1.ه#*-ه* ص ءاقتنالا : رظنا

 . ىتلا : ح ىف

 . هللا همحر : ع ىفو , م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام

 . 98/9 بهاوملا عم ليلكإلاو جاتلا : رظنا
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 هفلخ ةعمجلا ىلص ىذلا نأل  ملعأ هللاو كلذ نيب قرف اًمإف ,(١)ارهظ

 ىلص امنإو « هب مامتئالل ادصاقالو . هفلخ ةالصلا ىف ةبغر تأي /(؟)ةياقت
 مامعئالاو ةعامجلا() لضف ىف ةبغرلا ديري ىلص رخآلاو « هسفن ىلع افوخ
 . ملعأ هللاو . فلتخم كلذ ىف رم لاف( ءامإلاب

 نيب قرف نوكي نأ لمت : لاق نييسلدنألا ضعبل اذه لغم تيأرو

 . نييورقلا نم انخويش ضعبأ /ىل لاق هوحنو . هانفصو امل كلذ

 هيلع (1) <تميقأ اذإ هنأ> : تاتكلا ىف ركذ : قحلا دبع لاق [71]

 ,(9)اهيف ىداق ركذام بسح فخي نمم ناك نإ ؛ ةلفان ىف وهو « ةالصلا

 ,(4) كري مل اذإ عطقي هنأ اهيف لخد دقو . ةضيرفلا هيلع تميقأ اذإ : لاقو

 لمتحيف . ةلفانلا ىف 5/هطرتشا امك . نيتعكرلا فخي نمم ناك نإ طرتشي ملو

 وه اهعطق اذإ اهيف لخد ىلا ةضيرفلا نأل . كلذ نيب قرف امنإ نوكي نأ

 مل هنأل اهواضق همزليال ذإ ؛ اهيلإ دعي مل اهعطقب رمأ ول ةلفانلاو ؛ اهيلإ دئاع

 هل(١1) بحيتساف ٠ اهٌؤاضق مزلي مل رذعلل تعطق اذإ لفاونلاو . اهعطق دمعتي

 : ملعأ هللاو . اذهل اهيف ىدامتلا

 . 86/١ ةنودملا : رظنا 601 )

 . ةاقت: ع ىفو « ةياقتا : ح ىف (0)

 . ةالص ىف: ع ىف (0)

 . م : ىف تسيل )0

 .ع ا: ىف تسيل ()
 . تميقأ ىذلا : م ىف نيتيوازلا نيبام (1)
 . 9ا//١ ةنودملا : رظنا (0)
 . مال/١ ةنودملا : رظنا (0م)

 . طرتشا : ع ىف (9)

 . بحتساو : م ىف (1)
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 اذإ . ةلفان اهلعجي نأ رمأ ول ةضيرفلا ىف لخد ىذلا نإف : اضيأو

 ةين ىلإ(؟)اهيف لخد١] تلا ضرفلا ةين نم لقتنا دق راص . فخي نمم ناك
 ريغتت مل ةلفانلا ىف لخد ىذلا رخآلاو . هتين فالتخال عطقلاب رمأف ,« لفنلا

 . عطقلاب رمؤي ملف اهب لخد ىتلا ةينلا ىلع دامتم وه هتين

 ضعبل فرعأو . ضارتعالا نم مسيال « سانئتسا قيرفت هلك اذهو

 . فخي نمم ناكاذإ . نيتلأسملا نيب ىواس هنأ بيبح نبا هارأو . انباحصأ

 ْ 0 ٠ آ هللاو . سايقلا وهو

 لعف نإ ؛ قرتفي هيدي نيب اباتك ارق اذإ :(")«باتكلا ىف لاق) [3؟]

 .ا6/ادمع وأ اوهس كلذ

 ءىشالف اريسي ائيشأ8) ناكو , ادمع كلذ لعف نإ : انخويش ضعب لاق

 ء اريثك ائيش ناك نإو . هيلقبا )أرق امإو> . كلذب قطني مل اذإء هيلع

 وأ اريسي ناك ءاوسف باتكلا ىف أرق امب قطن نإ امأو . هسفن ىلع") لطبيف

 ىف ادمع مالكلاو . مالك كلذ نأل دمعلا ىف هسفن ىلع لطبي هنأ اريثك

 . ملعأ هللاو . نيب اذهو ,(4)ريسي (4) فختسي ال ةالصلا
 تقرس وأ . هعباد تبهذف . ةالصلا ىف ناكاذإ : قحلا دبع لاق [77]

 نأ ىل ركذ . تقولا جرخ اهبلطي بهذ نإ ؛ تقولا نم قانخ ىف ناكو

 . ىذلا : ح ىف )0(

 . هيف : م ىف )0

 . انخويش ضعب لاق : م ىف نيتيوازلا نيبام (6)
 رظنف ةلفان وأ ةضيرف ىف ماق نإ تيأرأ : مساقلا نبال تلق" : ٠١١/١ ةنودملا صن (4)

 نإ لاق ؟هتالص هيلع كلذ دسفي له هيف أرقي لعجف ىقلم هيدي نيب باتك ىلإ

 . هوهسل دجس ايسان ناك نإو ةالصلا أدتبا ادماع كلذ ناك
 . ناك وأ:م ىف (0)

 . ًارقو : ع ىف نيتيوازلا نيبام ()
 . لطبي هنأ : ع ىف 00(

 . فختسي هنأل : م ىف 60

 .ح : ىف تسيل (9)
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 هنأ ىلإ ةلأسملا هذه ىف بهذ( ؟)<هللا همحر>(١] ىسباقلا نب نسحلا ابأ خيشلا

 ىلع ترج اهنألا") باتكلا ةلأسمك تسيلو . عطقيالو . هتالص ىلع ىدامتي

 ىبأ خيشلا نع ركذ ىذلا اذه نوكي نأ ىدنع(؟) لمتجو . عستم تقولا نأ

 دقفل ةنيب ةرورضو ةديدش ةقشم. هلانبال لجرلا(*)اذه ناك اذإ وه امنإ نسحلا

 همدع ىفو ؛(1)اهنم ضوعلا ديال ثيحو ء رفس ىف ناك نإ امأف . هعباد

 .(97) هتفصوام عم هل حابي «. اهبلطو . هتالص عطقف . ةقشمو ةرورض اهايإ

 أ هللاو

 عي امنإ ؛ نيترخآلا نيتعكرلا ىف حيبستلا كلام فرعيال : هلوق [74]

 7 فاح ضعب نأل (4/) ةءارقلا نود امهيف حيبستلاب ءىزتجيال : كلذب

 ىف هدنع ارقي امنإو . ًارقيالو , نيترخآلا نيتعكرلا ىف حبسي هنأ ىلإ بهذي
 . كلذ ملعاف نيتلوألا نيتعك رلا

 . ىسافلا : م ىف ()

 ظ . عع ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (؟)
 : لاق . هنم هتباد تتلفتاف ىلص نميف كلام لاقو : لاق" : ٠١١/١ ةنودملا ىف ءاج (0)

 . ىنبي نأ ىرأف همامأ وأ هراسي نع وأ اليلق اهيلإ ىشم ابيرق هنيمب نع تناك نإ

 . "ةالصلا فئأتسيو هتباد بلطي نأ تيأر كلذ دعابت نإف

 . لمعهو : ع ىف (4)
 .م: ىف تسيل (4)

 .اهيف: ع ىف (5)
 . 981/١ قوسدلا ةيشاح : رظنا (0)

 . 018/١ ليلجلا بهاوم شماهب ليلكإلاو جاتلا ء« ١٠ص فارشالا : رظنا (8)

 . ١84:150/١ دهتجملا ةيادب ء 88/١" ريدقلا حتف حرش : رظناو . ةيفنملا دصقي (9)
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 ؛ناثلا ةألصلا باتك

 ننسلا نم كلام بهذم ىلع نآرقلا دوجس : قحلا دبع لاق [10]

 ,(9) سانلا ضعبأ؟) معزي اسمك ؛ بجاوب سيلو ,(1) اهيلإ بودنملا

 زع هلوق ىف دوجسلا كرتب مذلا قلع دق ىلاعت هللا نأب كلذ ىلع نولدتسيو

 كرت ىف قلعتي امِإ مذلاو(4]|نودجسيال نآرقلا مهيلع ءىرق اذإوإ : لجو
 ' ةدراو ىه امنِإ اهدعبامو ةيآلا هذه نأل ((9]«هيف مهل> ليلدالاذهو . بجاو
 دعبام ىلإ(1)!نوبذكي اورفك نيذلا لبإ : لاق ىلاعت هارت الأ . رافكلا ىف

 دقو . دوجسلا سفن ىلعال . ناميإلا كرت ىلع( 7) قلعت امنِإ مذلا اذهف . كلذ

 وأ ,(87ءاشن نأ الإ انيلع اهبتكي م(4)<هللا نإ> : هنع هللا ىضر رمع لاق

 هنع هللا ىضر رمع لوق لثم ركذ نييدادغبلا ضعبأ١) تيرو . لاق امك

 ليلدلا ةماقإ ىف ليوطتلا ضرغلا سيلو ,(١1)(لسو هيلع هللا ىلص> ىبلل
 . هانركذ دقو . بهذملا ةفرعم دصقلا امنِإو . اهبوجو ىفن ىلع

 ةلاسرلا ىلع قورز حرش . 08/١ ريبكلا حرشلا ىلع قوسدلا ةيشاح : رظنا ()

 . ا

 . ىعدي: ع ىف )00

 ؟م١/85 دهتجملا ةيادب « "٠١ /* راتخملا ردلا ىلع راتحملا در : رظنا . ةيفنحلا دصقي (+)

 ش . قاقشنالا ةروس نم 5١ ةيآلا (4)

 . مهل هيف : ع . ح ىف نيتيوازلا نيباه (4)
 . قاقشنالا ةروس نم ؟؟ ةيآلا (5)

 . قلعتي : ح ىف 00
 . هللا نأ الإ : ح ىف (م)
 ."ءاشن نأ الإ دوجسلا ضرفي مل هللا نإ" ظفلب ليوط ثيدح ىف ىراخبلا هجرخأ (9)

 لجو زع هللا نأ ىأر نم باب « نآرقلا دوجس باتك . ىراخبلا حيحص : رظنأ

 . “4/7” دوجسلا بجوي ل

 . تيأرو : لاق : ح ىف 4

 . مالسلا هيلع : م . ع ىف نيتيوازلا نيبام (1؟)
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 حبصلا دعب وأ رصعلا دعب تئرق اذإ اهنإ : لاق ملف : ليق نإف [17]

 ةالص ىلع اسايق . سمشلا رفصت وأ .أ7٠رفسي ملام دجسي اهئراق نأ
 نأ لمت : ليق(”)؟اهضرف ىف فلتخا دق ةالص ىلع اهساقف :(؟) رئانجلا

 زئانجلا ىلع اهساقف . اهبوجو ىف فالتخالل لفنلا ىلع هدنع اهببس ىوق نوكي

 معأ هللاو .(4)«اذهل لفاونلا ىلع» ةيزم اهدازو . اهبوجو ىف عزاضتمل
 وأ ,(8)ةالص نابإ ريغ ىف اهأرق اذإ: هلوق : قحلا دبع لاق [11]

 0 ْ .ا"/ًارق اذإ اهادعتي ءوضو ريغأ 17 ىلع

 ىف دوجسلا ركذ ناك ةصاخ دوجسلا(6) «ركذ عضومإ ىدعتي : ىنعي

 ريغ هلاق .(9/) ةيديإ ةلمج ىدعتي نأ هيلع سيلو اهرخآ ىف وأ ةيآلا لوأ

 ةدجسلا ةءارق هركي : هلوق ىف مهضعب لاق كلذكو . انخويش نم دحاو

 ةدجسلا عضوم صيصخت ىنعي (11) اهنإ .؛(١1) ءىش اهدعبالو . ءىش اهلبقال

 / ملعأ هللاو .(1؟)اهيف ةيهاركال ةيآلا ةلمج ةءارق لب . اهتلمحي ةيآلاال

 .رفست:ع ىف ()
 . 6٠هر/١ ةنودملا : رظنا (؟)

 ؟/١/0 ةلاسرلا ىلع ىجان نبا حرش « ةلاسرلا هذه نم زئانجلا باتك لوأ : رظنا (©)

 . ”5ا//١ عيرفتلا

 .م د: ىف تسيل (:4)
 . ةالصلا : م ىف )هز

 . ىلعو : َح 2 )0

 . 6٠هر/١ ةنودملا : رظنا (0)

 . عضوم ركذ : م ىف نيتيوازلا .نيبام (4)
 لوقتملا لي . فلسلا نع وري مل هنأ : انلو : الا /7 ىنغملا ىف ةمادق نبا لاق (9)

 . "هيلع ساقي هل ريظنالو « هتهارك مهنع

 )١0( ةنودملا : رظنا ١/٠٠6 .

 1 . ح : ىف تسيل 000

 . 54/7 ليلجلا بهاوم عم ليلكإلاو جاتلا : رظنا (1؟)
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 عوكرلل ادمعتم ناك نإف . ةدجسلاب عكر اذإ : قحلا دبع لاق [14]

 . ةمات هتالصو ةحيحص هتعكرف .ةدجسلا كرت(2١دق اذهف . دوجسلل اكرات

 دصق دق اذهف . ةعكرلا لامك دعب ركذف . اوهس عكرف . دجسي نأ دارأ نإو

 ىذلا فالتخالا اذه ىف لخديف . ضرفلا ةينب عكري ملو . هعوكر ىف ةدجسلا

 كلْذأ؟]هرضيالف . اوهس لفنلا ةين ىلإ ضرفلا ةين نم لقتنا نم ةلأسم ىف
 . هتين مدقتم ىلع قاب وهو « كلام باحصأ ضعب دنع

  ةعكرلاب دصقي ملاذإ . هئرجتال ةالصلا نأ هبهذمف مساقلا نبا امأو

 تظفح هوحنو .أ5/ةلأسملا ىف نيبت ىذلا اذه لفنلا ةين ىلإ لقتناو ٠ ضرفلا

 . انخويش ضعب نع
 ىتح دجسي نأ ىسنف . ةلفانلا ىف ةدجسلا ارق اذإ هنأ(4) ملعاو [ة9]

 وهو « ةيناثلا ةعكرلا ىف كلذ ركذ اذإ امك . هسأر عفري مل نإو ؛ ىدامت عكر

 تدقعنا دق ةعكر اهنأل ؛ اذه ىف ةيناغلاو ىلوألا(9 ةعكرلا نيب قرفال عكار

 .(7)اهلطبي الف ,(5) نيلوقلا دحأ ىلع
 ,.هسأر عفري مل نإو ,(8) توف انهه عوكرلا نأ(6/ ملعاو 7

 . م : ىف تسيل 0(

 . رضيالف : ح ىف 4

 بهاوملا عم ليلكإلاو جاتلا , 98/7-58.٠0-5* ليصحتلاو نايبلا : رظنا ()

 ."5-"ةرا#

 ٠ معا: مع ح ىف )ع

 .م: ىف تسيل (4)
 ىلع ةعكرلا تدقعنا انهو ؟هنم عفرلاب وأ عوكرلاب وه له ةعكرلا دقع ىف نالوقلا ()

 . عوكرلا نم عفرلاب نوكي ةعكرلا دقع نأ ةنودملا ىف ىذلاو . عوكرلاب لوقلا

 . 178/١ ةنودملا ء ١//٠ ةنودملا عم دشر نبا تامدقم : رظنا

 . ٠65/١ ةنودملا : رظنا (90)

 . ملعاف : عام ح 2 )م

 ىنع بهذ : اتاوفو اتوف رمألا ئتافو ... تاوفلا : توفلا" : برعلا ناسل ىف لاق )9( 

 . (توف) برعلا ناسل . "تئافلا ىنعم ىف توفلاف ...

 . هكرادت نكميالف بهذ ىذلا رمألا وهف . تئافلا توفلا ىنعم ناك اذإف : تلق

 . لاح ىلإ لاح نم لاقتنالاب همكح ريغتو
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 . عكري ملام عجري(١)ديعلا ةالص ىف ريبكتلا ىلع ةءارقلا مدقي ىذلا كلذكو

 وهس دوجس ركذ ىذلا كلذكو . ىداقت . هسأر"7«عفري مل نإو> عكر اذإف
 مل نإو .(7)«عكر اذإ> ةلفان وأ ةضيرف ىف وهو . ةضيرف نم مالسلا لبق
 ركذف . نآرقلا مأ عم ىلا ةروسلا ىسن نم كلذكو . ىداق . هسأر عفري

 انمدق ىتلا لئاسملا هذه ىف هسأر عفري مل نإو . ىدامتي عكار وهو « كلذ

 . ءاوس هسرأ4) هعفرك توف كلذف هسأر عفري مل نإو . عكر اذإ اهلك

 بهذي نم دنع هتروص :(0)لطاب طخلا : هلوق : قحلا دبع لاق [11]
 « ةرتسلا نم اضوع("] هلعجي ةلبقلا ربد ىلإ ةلبقلا نم اطخ طخي نأ(5)هيلإ
 .(4/ لعاف .(8] مهبهذم ىلع برغملا ىلإ قرشملا نم سيلو

 . نيديعلا : م ىف 0(

 . عفري ملو : م ىف نيتيوازلا نيبام (0)
 . عكر اذإف : ح ىف نيتيوازلا نيبام (0)
 . عفرك : ح ىف (4)
 ىف اطخ طخ هنإف ةرتس دجي مل اذإ ىلصملا نأ ىلإ  روهمجلل افالخ  ةلبانْملا بهذ (ه)

 نع « هريغو . دواد وبأ هاور امب اولدتساو . هيلإ ىلصيو لالهلا ةئيه ىلع هتلبق
 مكدحأ ىلص اذإ' : لاق  ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ . ةريره ىبأ

 اصع هعم نكت مل نإف , اصع بصنيلف دجي مل نإف « ائيش هجو ءاقلت لعجيلف

 : هماما رم نم هرضيال مث . اطخ طخيلف

 ىفف اذلو . ةنيعم ةئيه ىلع هنأ هيف سيلو . طخلا ىف قلطم ىرن امك ثيدحلاو
 ثيدحلا هديفيام ةياغو . الوط ءاش نإو ء اضرتعم ءاش نإ لاق هنأ لبنح ةياور

 . ةرتس دجي مل اذإ طخلا بايحتسا

 ء 449/١ اصع دجي مل اذإ طخلا باب , ةالصلا باتك . دواد ىبأ ننس : رظنا

 ةيادب ء« 66/7 ىلبنحلا ةمادق نبال ىغملا : رظناو . 0/7 دمحأ دنسمو

 . ١/١ دهتجملا

 .م: ىف تسيل (5)

 . هلعجت : ح ىف 000

 . مهيهاذم : م ىف (0)

 . 588/١ ليلكإلاو جاتلا ء ٠8/١ ةنودملا : رظنا (9)
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 ائااصلا ني رحسلا ف ىف رفاسملا عمجيال : انخويش ضعب لاق [7؟]

 لجأ نم عمجلا ربلا ىف رفاسملل حيبن امنِإ انأل ربلا ىف رفاسملا فالخب

 ىف" حيرلاب رفاسملا ىف دوجوم ريغ اذهو . رمأ تاوف فوخو(؟)ريسلا(17دج

 .(4) حبلا

 « نيتالصلا نيب عمجلا(© ) ةرفاسملا ةأرمللو : انخويش ضعب لاق [7؟ ]

 مظعل لجرلاك تسيلو . رمأ تاوف(*) فاخنو . ريسلا اهب دجي مل نإو

 هب دجي ؛ رفاسملا ماقم اهيف كلذ موقيف ء اهيلع ةقشملا ةرثكو اهترورض
 .(7] بسلا

 دعب ديدش رطم عقو اذإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [74]
 زاج ول هنأ كلذو . مساقلا نبا لصأ ىلع عمجلا مهل زجي مل برغملا مهتالص

 نآلا اهومدقي وأ ء ائيش ةرخآلا ءاشعلا اورخّؤي نأ لخي / 8/7 كلذ مهل

 .ع : ىف تسيل (1)

 . ريسلا هب دجي مل نإو رئاج عمجلا نأ بهذملا ىف روهشملا (0)
 ريبكلا حرشلا ىلع ىقوسدلا ةيشاح . 1١14/١ ةنودملا عم دشر نبا تامدقم : رظنا

 . 415/١ ليلجلا حنم 0 ١/58

 . ع : ىف تسيل )مر

 ةصخرلا رصقب هوللعو . 54/١" ريبكلا حرشلا « 185"/؟ ليلكإلاو جاتلا : رظنا (4)

 . اهدروم ىلع

 ىفام رهاظ وهو , ةنيفسلا ىف عمجلا زاوج ىلع ةنودملا ىف كلام صن نكل : تلق

 . ليصحتلاو نايبلا
 . 440/١-45: ليصحتلاو نايبلا ء 1927/١ ةنودملا : رظنا

 .ع ا: ىف تسيل (4ه)

 . فاخيو: م ىف (5)
 . 16/9 بهاوملا عم ليلكإلاو جاتلا : رظنا (0)

 نمو « ءاسنلاو لاجرلا هيف ىوتسيف « ةمألا نع افيفخت درو امِإ عمجلا نكل : تلق

 . صنلا مومعل فلاخم ناسحتسا وهف قرف

 . م: ىف تسيل 28
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 تقولا لوأ ىف اوعمج(")دق اوراص اهومدق نإف « برغملا نم مهغارف(١] روف

 نإو ,(9) تقولا لوأ ىف نيتالصلا نيب عمجلا مساقلا نبا بهذم سيلو

 .« ةرخآلا ءاشعلاو برغملا نيب4 )| ولصف دق اوراص ائيش ةرخآلا ءاشعلا !ورخأ

 مل « انفصو امل ناهجولا(7) لطب .املف ,(2)«عارت نوكيال نأ> اهعمج ليبسو
 ملعأ هللاو .(07)|وعمجي نأ ري

 مايأ ةعبرأ ةماقإ رفاسملا ىون اذإ" :(8] هلوق : قحلا دبع لاق [7]

 .(9)"ةالصلا متأ , رثكف
 هللا ىلص> ىنلا نأ : هيف روكذملا ثيدحلا نم ذوخأم ديدحتلا اذه

 وأ (11)" ثالث قوف هكسن ءاضق دعب رجاهم نميقيال' : لاق( ]< لسو هيلع

 قوف ةماقإ نم ارارق ةكم ذختي نأ ىهن ىذلا رجاهملا عنمف . لاق امك

 عبرألا نأو ء اهحابأ امل ةماقإلا زيح ىف تسيل ثالثلا نأ لدف . ثالثغلا

 . دعب :ع ء اح ىف 00

 .عا م: ىف تسيل (؟)
 . قفشلا بيغي نأ لبق برغملا تقو رخآ ىف - هدنع  امهنيب عمجلا تقو نأل 09

 . ١١؟/١ ةنودملا : رظنا

 .اولص:م ىف (4)
 . ىخارت نوكي نأ الإ : م ىف نيتيوازلا نيبام (4)

 . تلطب : م« ح ىف 2

 . حجارلا وهو ىلوألا دنع عمجلا ةين بوجول اضيأو (0)

 . ؟5*/١ ليلجلا حنم : رظنا

 .ع ا: ىف تسيل (0)
 . 21/١ ةنودملا : رظنا (9)

 ) )1١مالسلا هيلع : م . ع ىف نيتيوازلا نيباه .
 نب ءالعلا نع رخآ ظفلب ٍلسم حيحص ىف هتدجو نكل . ظفللا اذهب هدجأ م 011(

 ةماقإ رجاهملل : لوقي - مِلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنأ ىمرضحلا

 : . اهيلع ديزيال لوقي هناك . ةكمب . ردصلا دعب . ثالث

 دعب اهنم رجاهملل . ةكمب ةماقإلا زاوج باب . جحلا باتك , ٍلسم حيحص : رظنا

 . ةرمهرا#ا ع “ا مقر ثيدح ةدايزالب مايا ةثالث ةرمعلاو جملا غارف
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 ارارق هايإ هذاختا نسال عضوملا ذإ . هيلع اهايإ هريظحتل ةماقإ(١) قوف امف)

 . هنم ةرجهلاب رمأو « هب ماقملا نعأ؟/7ىهن دقو ؛
 (*) ثيدح نم ذخؤيف . رفاسملا رصق ىف ةليلو موي ديدحت امأو [1]

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لال "(4) < لسو هيلع هللا ىلص> ىنلا

 ىف ةليللاو مويلا نأ لدف .(9)"اهنم مرحم ىذ عم الإ ةليلو موي. ةريسم رفاست

 مويب لوقلا نع كلام عجر امنإو . كلذك سيل اهنودام نأو رفسلا زيح

 ةليللاو مويلاو . لصحتو « طبضت دربلا نأل درب(7) ةعبرأب لوقلا ىلإ ةليلو
 ىبنلا نأ ىور دقو . ىنأتلاو ةعرسلاب هفالتخال اهيف ريسلا لصحتي("/داكيال
 .(8)"ورب ةعبرأ نم لقأل اورصقتال ةكم لهأاي' : لاق مالسلا هيلع

 )١( قوف : م ىف نيتيوازلا نيبام .

 . ىهن:مءح ىف (0)
 . لوق نم: عع م ىف ()
 . مالسلا هيلع : ع ىف نيتيوازلا نيبام (4)

 .ةريره ىبأ نع أطوملا ىف كلامو . لسمو ىراخبلا هاور (ه)

 بسب موك ة ةالصلا رصقي مك ىف باب . ريصقتلا باتك . ىراخبلا حيحص : رظنا

 . اهنم مرحب ىذ عم الإ لدب 'ةمرح اهعم سيل" : ظفلب
 ١779 مقر ثيدح « هريغو جح ىلإ ةأرملا رفس باب ؛ جملا باتك ء السم حيحصو

 "اهيلع مرح ىذ عم الإ ظفلب

 ءاسنلاو لاجرلل رفسلا ىف ةدحولا ىف ءاجام باب . ناذئتسالا باتك . ًاطوملاو

 . "ال مقر ثيدح "0١ه ص

 عبرأب : مع ح ىف )0(

 . م : ىف تسيل 00(

 نب باهولا ديع قيرط نم . سابع نبا نع . مم١/0 هننس ىف ىنطقرادلا هاور (م)

 . هب اعوفرم سابع نبا نع حابر ىبأ نب ءاطعو هيبأ نع دهاجم

 امك . ىروثلا هبذك دقو . كورتم ىكملا ربج نبا وه . دهاجم نب باهولا دبعو

 . فيعض هدانسإ : 8575/9 حتفلا ىف رجح نبا لاقو . "58ص بيرقتلا ىف
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 ىف متةفئاع لابام :(1] ةورعل ليق : مهجلا نب ركب وبأ لاق [71]

 . نامثع لوأتام تلوأت اهارأ : لاقف ؟رفسلا

 ريمأ انأ : لوقي ناك هنأ نامثع لوأت ىذلا نإ لاقيو : ركب وبأ لاق

 مأ انأ : ةشئاع تلاقو . ىلمع ىف انأف « دالبلا ىف تنك ثيحف « نينمؤملا

 . ىتيب ىفو « ىدلو ىدنع انأف ء تنك ثيحف « نينمؤملا
 الامو اضرأ اهب هل نأل . ةصاخ ىبمب نامثع متأ امنإ : بيبح نبا لاقو

 . ىنمب رفاسم ريغ هنأ لوأتف

 تقأ امإ اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ نم ليقام امأو : قحلا دبع لاق

 ةجح ىف هئاسن دم( لاه غلو اهل لاق ,(5)«لسو هيلع هللا ىلص> ىنلا نأل

 مث . ةجحلا هذه ىه امنإ : ىنعي (4]"رصحلا روهظ مث هذه ىه امنإ' : عادولا

 نم الإ هلخدي مل. حيحص ريغ ثيدح هنإ : ليق دقف . نكتويب ىف نسلجا

 اهيلع ليوأتلا نم مدقتامو . اهنع هللا ىضر ةشئاع ىلع نعطلا(*) هب دصق

 . ملعأ هللاو . ىلوأ

 ملاع . هللا دبع وبأ . ىندملا « ىدسألا . ىشرقلا ماوعلا نب ريبزلا نب ةورع ()

 ةشئاعو . ةريره ىبأو . ديز نب ةماسأو « تباث نب ديزو هيبأ نع ىور « ةنيدملا

 نباو .« دانزلا وبأو . ىرهزلا هنع ثدح , اعبث « اظفاح « ةريسلاب املاع ناك

 . مهريغو . ردكنملا

 . ه4 ةنس قوت

 . 515/١-58 ظافحلا ةركذت . ه-ه8ص ءاهقفلا تاقبط : رظنا

 . مالسلا هيلع : ع ىف نيتيوازلا نيبام (؟)

 . ريغلو : م ىف 6

 ثيدح دواد وبأو « (5886) مقر ثيدح ةملس مأ نع« هدنسم ىف ىلعي وبأ هاور (4)

 874/5 دمحأو . قيللا دقاو ىبأ نع امهالك 719.018/ه دمحأو , (107؟) مقر

 دئاوزلا عمجب ىفامك . رمع نبا نع طسوألا ىف ىناربطلاو « ةريره ىبأ نع
 عماجلا حيحص ىف امك حيحص دهاوشلاو قرطلا هذه عومجمب ثيدحلاف . 4/8

 امهالك ء (؟غ01) مقر ثيدح ةحيحصلا ةلسلسلاو « )7٠١8( مقر ثيدح ريغصلا

 ملعأ هللاو . ىنابلألل

 .م: ىف تسيل (ه)
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 دعب دجس ايهاس هرتو عفش اذإ : هلوق : قحلا دبع لاق [ 74|

 .(1) ءالسلا

 , هلثم رتولا ىف داز دق اذه سيلأ : لاقف ؛ اذه ىف ضرتعم ضرتعا نإ

 ىف ىدنع باوجلاة>(1)؟اهديعي هنأ ؛ اهلثم هتالص ىف داز نمك ناك الهف

 رتولا نأآل « اهلثم هتالص ىف داز نمك هلعجي مل هنأ : ملعأ هللاو ,(5)<اذه

 سانلا نمو . عفش نود هدارفإ نسخالو ءعفش بيقع نوكي امنإ انبهذم ىلع
 هبشأ . كلذ ناك املف ,(4) ءالسب رتولاو عفشلا نيب لصفيال هنأ ىري نم

 1 لعأ هللاو . كلذ هجو اذه . ةعكر اهيف داز تاعكر ثالث ىه ةالص

 مث سي( 8) هنأ ؟رتولا ىف مأ وه نشا ىفأ ردي مل اذإ : لاق [79]

 .(")رتولا(1)ديعيو ء مالسلا دعب دجيسي
 ىف نوكي نأ ولخيال وهو . مالسلا دعب دجسي لاق مل: لئاق لاق نإ

 هذهو « هنم مس دقف « رتولا ىف نوكي وأ « هرتوب قأو ء هنم لس دقف « عفش

 دوجسلا نأ باوجلاف ؟دوجسلا ةدئاف امف ,(8/]هرضتال 2 اهسفنب ةدرفنم ةعكر

 نم عفشلا ىتعكر ىلإ رتولا ةععر فاضأ نوكي نأ لامتحال انهه ناك امن

 لامتحال مالسلا دعبأ9]دجسيف . اثالث عفشلا ىلص دق ريصيف « مالس ريغ

 فاضأ رتولا ةعكر ىلص املف رتولا ىف اهس ول تيأرأ" : 1١١/١ ةنودملا ىف ىذلا (0)

 ؟هوهسل دجسيو رتولا اذه هئزجي مأ , هرتو ديعيأ ؟عنصي فيك ىرخأ اهيلإ
 "... هرتوب ءىزتجو هوهسل نيتدجس دجسي : (لاق)

 . ه0/* ليلجلا بهاوم : رظنا (؟)

 . اذه ىف ىدنع اهيق باوجلاف : ح ىف نيتيوازلا نيباه (*)
 . ملعأ هللاو . ىل رهظي امك « خسانلا طخ ريغ طخب . شماهلاب وهو : تلق

 . 1575/١8 ليصحتلاو نايبلا : رظنا (4)

 . ع: ىف تسيل (ه)

 . م: ىف تسيل 0(
 . 78١/١ ةنودملا : رظنا (0)

 . هرضيال : م. ح ىف 29

 .دجسف : ع ىف (9)
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 .(؟)دحاو ريغلا )< هتفصو ىذلا اذه لثم> تير دقو . ملعأ هللاو .(١)اذه

 وهو . اهيسن ةالص ركذ اذإ مل : لئاق لاق(4) نإ : قحلا دبع لاق [ ] 4٠

 اذإو (9) عطقيال هنإ : هلوق فلتخي ملء طقف ةعكر اهنم ىلص دقو , ةضيرف ىف
 امف ؟(1) عطقي له : هلوق فلتخا . ةعكر اهنم ىلص دقو . ةلفان ىف اهركذ

 ؟نيلوقلا دحأ ىلع كلذ نيب قرفلا

 نإ هنأل ,(97] هيلوق دحأ ىف ةلفانلا ىف عطقي : لاق امنِإ هنأ باوجلاف

 ىلع ىقب ذإ . هل ريثأتال ةتئافلل هركذ ناكو . اهل المكم راص اهيلع ىداق

 ىرخأ ةعكرب ىقأ نإو وهف ةضيرفلا امأو . هيف ناكام متأو « هيلع لخدام

 لمكي مل هنأل « هيف لخد امل عطاق وهف ؛(9/الفن هيف وهام(5] لعجف . اهيف

 . ريثأتلا اذه ترثأ دق اهركذ ىلا ةتئافلا تراصف . هيلع لخد امك اعبرأ

 )1١(. هيلع ادعباو . هدقع امع هتلازأو

 نييورقلا ضعبلو ىرهبألل هفرعأ اذه لقثمو' : ”50ل بيذهتلا ىف فنصملا لاق )( 

 نم انردقام لعف ناك هنأل . هدعبال مالسلا لبق دجسي نأ ىضتقي هتدجوف هتربتعاف

 « مالسلا لبق دجسيف عفشلا نم مالسلا كرت دقف . عفشلا ىلإ رتولا ةعكر ةفاضإ

 ... هدذعبالو ع مالسلا لبقال هدوجسل ىنعم الف كلذ لعفي ا نإو

 ىذلا اذه لقم تيأر : ع ىفو , هتفصو اذه لثم تيأر : م ىف نيتيوازلا نيبام (؟)

 . هاتفصو

 . 15/؟ ليلكإلاو جاتلا : رظنا (*)

 . نإف : ح ىف 0

 . ةلفان هل نوكتف سي مث . ىرخأ اهيلإ فيضي امنإو (ه)
 . 1١7/1١ ةنودملا : رظنا

 . 7/١ ةنودملا : رظنا ()

 . 1/١ ةنودملا : رظنا . مسيو ىرخأ ةعكر اهيلإ فيضي رخآلا لوقلاو (0)

 . لع : ع ىف (4)
 . لفت: ع ىف (9)

 )١( 115ص 5” قرف قوربلا ةدع : رظنا .



 ( اا

 تاعكر ثالث ىلص نأ دعب ةتئافلا ركذ ول ةلفانلا ةضيرفلا لئاق اًمِإو

 (9) هنكي عطقي له ؛ فالتخالا(؟/امهيف ءاوس(١) ناتلأسملا انههف ٠ ضرفلا نم

 اهيف داز اذإ ىتلا ةلفانلاك هيلع لخد امل المكم ريصي ضرفلا ىف ةعكر داز اذإ

 ' . هيف لخدام لمكأ ةعكر

 .(4] لعاف . ءاوس نيرمألاو نيلوقلا ىلع كلذ ىف باوجلاف

 ىف(0] نيلوقلا دحأ ىلع اعبرأ متي نأ رمأ اذإو : انخويش ضعب لاق
 اهب ىنأي ىتلا ةعبارلا ةعكرلاب ىونيف . تاعكر ثالث دعب اهيسن ةالص هركذ
 تاعكر ثالث ىلص دقو « ةالصلا هيلع ماقت ىذلا كلذكو . لفنلاال ضرفلا

 لفنلا كلذب(5] ىونيالو ء اضيأ ضرفلا اهب ىوني ةعبارب أي نأ رمؤيف
 .(7) كلذ عاف « لفنلا ةينب ىرخأ ةعكر نايتإب رمأف . ةعكر ىلص اذإ فالخب

 ةي اهيسن ةالص مامإلا ركذ اذإ ل: ليق نإ : قحلا دبع لاق [41]

 6)8 فلختسي هنأ ؛ ثدحلاك لوقلا اذه ىلع كلذ لعجي ملو . نوعطقيو

 همامإ ةالصب ةقلعتم مومأملا ةالص تناك امل هنأ كلذ نع باوجلاف

 لصأ اذه . هفلخ نم ىلع لطبت نأ ةالصلا مامإلا ىلع تلطب اذإ بجو

 ىقبو . ةنسلاب ثادحإلا ىف فالختسالا ةلمجلا هذه نم جرخف . بهذملا

 ىب رهظي ىذلا اذه . نيمومأملا عطقو هعطق بوجو ىف لصألا ىلع()انفصوام
 . ليلعتلا اذه ىلع لوعي اندلب لهأ ريغ نم انخويش ضعب تيأر دقو

 . اهيف : م ىف )0

 . هنا: ع ىف (م)

 . كلذ معاف: ع ىف (4)

 : رظنا . اهيف ركذ ىتلا هذه ىلصي مث « ىسن ىتلا ىلصيف . عطقلاب رخآلا لوقلاو (4)
 . ١؟؟/١ ةنودملا

 . ىونيال : ح ىف 6

 . 1-١٠71/؟ ليلكإلاو جاتلا : رظنا (0)

 . 1؟ه//١ ةنودملا : رظنا (م)
 . هانتقصوام : ع ء ح ىف 6
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 ةحيحص اهيف وه ىلا ةالصلا تناك امل هنأ نم سانلا ضعب لوقيام فعضيو

 عطق نمك عطق اذإ راص . اهعطقي نأ مهدنع رومأم ريغو . لئاق لوق ىلع

 . موقلا ىلع دسفي نأ كلذل بجوف . لئاق لوق ىلع ادمعتم هتالص

 ركذ اذإ : هيلوق دحأ ىف لاق دقو « ليلعتلا اذه حصي فيك و )١(, نوعطقيو

 يلعال اهفعض ىلع لدي اذهف .(5)تقولا ىف نوديعي مهنأ مهب ىلص نأ دعب
 (؟)هانمدق ىذلا ليلعتلاف ءانفصو ىذلا لئاقلا لاق امك . اهتحص ةوق

 أ هللاو .(4) بوصأ

 ركذو « نيتنثا نم مس اذإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [87]
 ىلإ برقلاب عجر اذإ ؛ مرحب نأ هيلع سيل . هماقم ىف سلاج وهو . كلذ
 (3/ لغم كلذف .« هعضوم نع( 4) فرصني مل مئاق وهو كلذ ركذ ولو « هتالص

 « نيب لاق ىذلاو . مارحإ نم هل دبالف . عجر اذإ هعضوم نع فرصنا ولام

 ,(8/ طقن مالسلا هئم لصح 77 هئإف « المع لمعي ملو . فرصني مل اذإ هنأل

 مغ نسم تالص لع يدامتي هنأ اوهس ةالصلا لاح ىف هب لكن مالكك وهف

 .[1/هثدحي مارحإ

 ىلع موق هعبتف « ةسماخ مامإلا ىلص اذإ : انخويش ضعب لاق [4؟]

 فالخب . مهليوأت مهعفني م31" انمامإ عابتا انلوأت : اولاقو . دمعلا قيرط

 )١( ؟"-7؟/؟ ليصحتلاو نايبلا : رظنا .
 . 118/١ ةنودملا : رظنا . روهشملا وهو نوديعيالو وه ديعي رخآلا لوقلاو (؟)

 . انمدق : ع ىف ()
 . 64:6ا/ قرفلا « قوربلا ةدع : رظنا (4)

 . فرصني ملو : ع « ح ىف )6(

 . ح : ىف تسيل )3(

 . امِإف : ع .ءمح ىف 0

 . دقف : ح ىف 28

 . ”ال/؟ ليلا بهاوم : رظنا (9)

 . مامإلا : ع ىف 0



 ( ؟9)

 هعبت نم عفني انهه . اهتطقسأ ةدجسل(7١ ةسماخلاب تيتأ امنإ مامإلا لاق اذإ

 امأو> . مامإلا هب دتعي . احيحص العف قفاو دق مهليوأت نأل . هليوأت ادمع

 نأل ,()«مامإلا هب دتعي , احيحص العف اوفداصي ملف , انمدق ىذلا هجولا ىف
 ىذلا لاوسلا اذهو . قرتفم اذهف ؛ هتالص سفن نم سيلام داز دق مامإلا

 .(؟)دمحم باتك ىف هيف لاق . ةدجس تطقسأ دق مامإلا لاق اذإ ء انفصو

 حصتو « ائيش طقسي مل هنأ اونقوي مل نإ ديري , اهيف هعبتي مل نم ةالص لطبت

 . وهسلا ىلعو دمعلا(4) ليبس ىلع هوعبتا نيذلل
 ةالصو . ةمات نيهاسلا ةالص :(8) ةعومجملا ىف نوئنحس لاقو اىغ]

 نأ اولوأتي نأ الإ ءىش هيلع قبي 3 هنأ اونقيأ نإ ,(3)[ة ]طاب نيدماعلا

 ةالصو . اوديعي نأ ىلإ بحأو . مهئزجي نأ وجرأف « مهمامإ عابتا مهيلع

 كش ىلع اودعق نإو . ءىش هيلع قبي مل هنأ اونقيأ نإ ةمات سلج نم

 بحأ اولوأت اذإ :(8) ديدماعلا ىف نوئحس لاق دقف .(؟)[ ة]لطاب مهتالصف

 لوألا لاّؤسلا ىفف . هب دتعي اميف مامإلا(4)| وعبت مهنأ ىلع . اوديعي نأ ىلإ

 ملعأ هللاو .(11]ةالصلا( (٠١ مهئرجت نأ ديعب)

 . ةسماخج : ََح ف 0(

 . ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (؟0)
 . زاوملا نب دمحمل ةيزاوملا وه (0)
 .م(6٠ ح : ىف تسيل )ل

 اهيلع تفقو ءوضولا باتك نم ةعطق ريغ - معن اميف  ةدوقفم ىهو سودبع نبال ()
 . ١١ فلم ال3 مقر تحت سنوتب ناوريقلا ىف

 . قايسلا اهيضتقي ةدايزلاو « لطاب : خسنلا عيمج ىف 2 (7):()
 . دماعلا : ََح 2 )م

 .اوعبتا: ع ىف (9)
 ) )1١م« ح ىف ضايب نيتيوازلا نيبام .

 . ة9-هال/؟ ليلكإلاو جاتلاو ليلجلا بهاوم : رظنا (1:)
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 اذإ : سلاجملا ىف ركذي امم ظفحأ تنك ىذلا : قحلا دبع لاق [80]

 سيلو . ادجاس رخي هنأ مئاق وهو .« كلذ ركذف . ةعكر نم نيتدجس ىسن

 رخيال انههف . ةدحاو ةدجس ىسن امنإ ناك نإو . دجسي مث « سلجي نأ هيلع

 , سولجي نيتدجسلا نيب لصفلا. هيلع نأل ,. دجسي مث . سلجي لب . وه امك
 انههف « ةيناثلا ةععرلا نم ةدجسلا هذه طقسأ امنِإ نوكي نأ الإ . سلي ملف

 نيب لصفلا نأل . سلجي نأ هيلع سيلو « رخي ةثلاثلا ىف مئاق وهو ركذ اذإ

 .(1) دهشتلل سلج اذإ سولج عضوم هنأل , هلعف دق سولجلاب نيتدجسلا

 ىف اهانلصف اميف ضرتعاف « نييورقلا نم انخويش ضعب ىلع اذه تضرعو

 نأ هيلع ىقب دقف ء هدهشت ىف سولجلاب قأ نإو . هنإ : لاقو . ةدجس هكرت
 دقف . تفصو امك سلجي ملو . رخ اذإف . سولج نم(؟7ةدجسلل طحني

 ىدنع لاق ىذلا اذهو « هنم ةدجسلا لعفي نأ بجي ىذلا سولجلا طقسأ

 أ هللاو .(؟ )جو

 نم عوكرلا ىسنو « ىلوألا ةعكرلا نم(4]نيتدجسلا ىسن اذإو [43]
 انخويش ضعب لاق ؛(7)<دجاس وأ سلاج>(5)وهو كلذ ركذو ,(0) ةعلاغلا

 . مايق نم امهل طحنم وهو «نيتدجسلاب قأيل مايقلا ىلإ عجري : نييورقلا نم

 نوكيف , طاطخملالا صقن دقف , هلاح ىلع نيتدجسلا دجسو . لعفي مل نإف

 .(8)«لعأ هللاو> .(8)|وهس كلذ كرت اذإ مالسلا لبق هدوجس

 . دهشتلت ع ىف (1)

 ْ . ح : ىف تسيل 4

 هل ىدنع اذك لاق ىذلا اذهو" هصنو قحلا دبع نع ىجان نبا لقت بهاوملا ىفو ()

 . 2 هجو

 . :8/” ليلجلا بهاوم : رظنا

 . ةدجسلا : ح ىف )ل

 . ةيناثلا : ع ء ح ىف (ه)

 . ح : ىف تسيل 2
 . ادجاس وأ اسلاج : ح ىف نيتيوازلا نيبام (0)

 . 48-45/؟ ليلجلا بهاوم : رظنا (م)

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيباه (9)



)( 

 : ربكأ هللا عضوم لاق اذإ : اندلب لهأ نم انخويش ضعب لاق [481]

 . عجري « ربكأ هللا : هدمح نمل هللا عمسأ١/عضومو . هدمح نمل هللا عمس

 نمل هللا عمس :(9) لقيالو ,(؟)هدمح نمل هللا عمس « ربكأ هللا : لوقيف

 ىون امنِإ هنأل .هسأر عقر نيح.هلاق ىذلا ريبكتلاب ءىزتجيو ء طقف هدمح

 ديمحتو ضفخلا هب ىوني ريبكتب أي ىح كلذ هئرجالف . عفرلا ريبكتلا كلذب

 اندلب لهأ نم انخويش نم دحاو ريغ لوقلا اذه .فلاخو « عفرلا هب ىوني

 2 طقف هدمح نمل هللا عمس : لوقي نأ هيلع امن هنأ اوأرو « مهريغو

 ىف هب ىتأي نأ رمؤيالف . هتاف دق ريبكتلا عضوم نأل . ربكأ هللا : لوقيالو
 هنأ هسأر9)« عفر دقو) كلذ ركذف ,(4) ةريبكعلا طقسأ ول امك . هعضوم ريغ

 نم نيب قرفالف ,. تاف دق اهعضوم نأل . ىسن ىتلا ةريبكتلاب قأيف . عجريال
 اذهو . هدمح نمل هللا عمس : اهعضوم لعج نم(5) نيبو , ةريبكتلا ىسن

 ملعأ هللاو .(9) ىدنع باوصلا وه لوقلا

 , عجر اذإ : انفصوام لدب ىذلا اذه ىف انخويش ضعب لاق [44]

 لدب هنأ ولو . دازام لجأ نم مالسلا دعب دوجسلا هيلعف . هيلع ىذلا لاقف

 . هيلعام لوقيف . عجري ملو « ةصاخ(4)ةديمحتلا وأ طقف ةريبكتلا عضوم

 وأ ةريبكتل طقسم وه امنِإف . هطقسأ هنأك لدب ىذلا نأل . هيلع دوجسالف

 دازو « ةريبكت كرت نمك راصف . ةدايز دعب هعضوم ريغ ىف هلاقامو , ةديمحت

 . نيتنثا ناصقنل بجي افإ دوجسلا نأل ء هيلع دوجسالف ء اهلثم

 . عضوم وأ : م ىف 42

 . 7٠/١ ةنودملا : رظنا (؟)

 . لوقيالو : م . ح ىف (م)

 . ريبكتلا : ع ء ح ىف (4)
 . عفر دق وهو : ع ىف نيتيوازلا نيبام (4)

 . نيبالو : مء ع ىف ()
 . 55/؟ ليلجلا بهاوم شماهب ليلكإلاو جاتلا : رظنا (0)

 . ديمحتلاو : م ىف (8)
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 تدرفنا اذإ « اضيأ("2ةدايزو هيف دوجسال درفنا اذإ ؛ ناصتقن( ١7 هانفصوامو

 . ملعأ هللاو .(؟]دوجس كلذ ىف هيلع نكي ملف , اهيف هيلع دوجسال
 ىف وهو « مالسلا دعب هيلع وهس دوجس ركذ اذإ : قحلا دبع لاق [49]

 رظني هنأ نييورقلا نم انخ ويش .ضعب نع ىل ركذ . هيف ةلفانلا زوجتال تقو

 ةلفان نم بجو امنإ ناك نإو « هب قأأيف . ةضيرف نم دوجسلا كلذ ناك نإف

 دوجسلا بجو ىذلا لصألا ىلع اسيقم دوجسلا لعجف ,(4) هب قكيالف

 .(5] هس

 لطبي امم مالسلا لبق هيلع وهس دوجس ركذ اذإ : قحلا دبع لاق ]9١[
 ء ىرخأ ةضيرف ىف وهو « كلذا7) ركذو ,(5)ةضيرف نم ةالصلا هكرت ىف

 ,(4/ عطقي ملو . اهّتأ ةلفان تناك نإو « عطق . عكري مو ,(6)اهيف لاطأ دقو

 . انفصوامو : ع . ح ىف 0(

 . هتدايزو : م « ع ىف )0

 . 5/9 ليلجلا بهاوم : رظنا (*)

 هنأ لصاحلاو ..." : ؟ا/ا//١ ريبكلا حرشلا ىلع قوسدلا ةيشاح ىف ءاج نكل : تلق (4)

 وا . ةلفان ةالص ىف نكي ملام . ىهن تقو تقولا ناك ولو , هركذام ىتم هلعفي

 . دجس اهلمكأ اذإف هتالص ىلع ىضم الإو ةضيرف

 . 900/١ اهيلع قورز حرش عم عوبطم ةلاسرلا ىلع ىجان نبا حرش : رظنا (ه)

 هكرت نع ىلصملا ىلع بترتام ةالصلا هكرتب لطبت ىذلا ىلبقلا وهسلا دوجسل اولثم (1)

 ليصفت ىف رظناو « 791/١ ريبكلا حرشلا : رظنا . تاريبكت ثالثك ننس ثالث

 نتم ىلع قورز حرش . دوجسلا لح تاف نإ - مهدنع  هوهسب ةالصلا لطبتام

 . ؟5٠-؟ههر/١ ةلاسرلا

 . ركذف: م. ح ىف 00

 نم دبال ليقو . ةحتافلا نم غارفلا درجمب ليق ؛ نالوق هيف - مهدنع  لوطلا دح (م)

 ريبكلا حرشلا ىلع ىفوسدلا ةيشاح : رظنا . ىناثلا دمتعملاو . ةحتافلا ىلع ةدايزلا

. 

 . ١/١ ةنودملا : رظنا (9)
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 .ول ةلفانلاو ,(1)اهيلإ دئاع هنأل اهعطقب رمأ امنِإ ةضيرفلا نأ كلذ نيب قرفلاف

 وهام لعجي نأ رمأ ول ةضيرف ىف ىذلا نإف اضيأو .(؟)اهيلإ دعي 1 اهعطق
 رمأف « لفن ةين ىلإ اهب لخد( ') ىلا ضرفلا ةين نم لقتني راص ةلفان هيف

 رمأ كلذلف . هتين ىلع قاب' وهف . ةلفانلا ىف امأو « هتين فالتخال عطقلاب

 ىتلا ةلفانلا نإف اضيأو . اهضرف١ ىف( 4) < هتوفت نأ ريغ نم> اهيلع ىدامتلاب

 هضرف(00«ىف هتوفي نأ ريغ نم اهيلع ىدامتلا ىلع ردقي هضرف دعب اهيف لخد
 ء ىرخأ ةضيرف دعب ىلصت امنإ(1]ةضيرفلاف . تقولا عاستال رايتخالا تقو
 .(7/7<ىلوألا تقو نم> قانخ ىف وهو

 ىف وهو . ةلفان ىف(4) لخد دق ناك ولو : انخويش ضعب لاق [91]
 . عطقلاب رمأل ةضيرفلا تقو(4) نم قيض

 ىسنو « رجفلا نم ابيرق ةرخآلا ءاشعلا ىلصي نأ ؛ هركذام لاغم

 وأ ءرجفلا عولط ىشخيو « ةلفان ىف لخديو . اهنم مالسلا لبق دوجسلا

 )١( كلذ سكع ىلع ةلفانلاو , ةضيرفلا ىلإ دوعي هنوك وه عطقلا ةلع لعج فنصملا .
 ةلع نأ رهظي ىذلاو . عرشلا نم دهاش هل فرعيالو . رثؤم ريغ ليلعتلا اذهو

 ةيناثلا ىف عرشي مث . ىلوألا ةضيرفلا حيحصت بوجو ىه عطقلا .
 ةضيرفلا ءازجأ نيب لصفي نأ زوجيال هنألف  عطقلاب انلق نإ  ةلفانلا كلذكو

 ملعأ هللاو . قرفال هنأ رهظف « ىرخأ ةالصب

 . 60/6 ليلجلا بهاوم شماهب ليلكإلاو جاتلا : رظنا (؟)
 . ىذلا : م ىف ()
 . ع: ىف سيل نيتيوازلا نيبام (:4)
 ٍ . م : ىف سيل :نيتيوازلا نيبام (ه)

 هضرف دعب اهيف لخد ىتلا ةلفانلا نإف اضيأو : اذكه نيتيوازلا نيبام لدب : ع ىفو

 . هضرف ىف هتوفي نأ ريغ نم اهيلع ىدامتلا ىلع ردقي
 . ةضيرفلاو : ع ء ح ىف (5)
 . تقو نم : م ىفو « ىلوألا تقولا نم : ح ىف نيتيوازلا نيبام (0)
 .ىلص :م ىف (4)
 .م : ىف تسيل 0(



 ( غ)

  اهيف لخد ىتلا ةلفانلا ىلع ىدات نإ - ىشخيو . اهتقو رخآ ىف رهظلا ىلصي

 ىغبني هوحنو اذه ىفف « رايتخالا تقو هتوفيف . رصعلا تقو هيلع لخدي نأ

 هللاو .(١)اذه ىف ةلفانلاو ةضيرفلا ىوتستف . اهيف وه ىلا ةلفانلا عطقي نأ
 ٠ ْ رعأ

 نم مستالو . سانئتسالا قيرط ىلع ىه « انمدق ىتلا قورفلا هذهو

 ْ . ضارتعالا

 مل اذإ . عطقي هنأ « ةلفان ىف وهو . ةالص ركذ اذإ م٠ ليق نإف [9؟]

 وهو . ركذ اذإ هنإ : ةضيرفلا نم دوجسلا هكرت ىف انهه تلق دقو !؟عكري

 اهنم كرت ىتلا ةضيرفلاو :(7)«عطقي هنأ> عكري ملو « لاطأو :(؟) ةلفان ىف
 !؟ةلفان ىف وهو اهركذ نمك ناك الهف ,. تلطب دق . دوجسلا

 رمأ كلذلف . بهذي مل اهتقو . تدسف ىتلا هذه نأ باوجلاف [95]

 وهو « ةالص ركذ ىذلاو , دعب مئاق رايتخالا تقو ذإ ؛ ةلفانلا ىلع ىدامتلاب

 ىتلا ةلفانلا عطقي كلذلف «. اهتقو جرخ دق ,(4) الص ركذت> امنإ . ةلفان ىف

 ملعأ هللاو « نيب اذهو  عكري مل اذإ , اهيف وه

 , مسي اسمخ ةلفانلا ىلص اذإ : ةلأسم ىف هلوق : قحلا دبع لاق [94]

 دجسي نأ ىرأو : لاقأ#) مث مالسلا دعب انهه دوجسلا لعجف ء. دجسي مث

 .(8) لوقلا نم( ”)اضقانت اذه سيل ,(70اسمخ ةلفانلا ىلص اذإ « مالسلا لبق

 . 598/١ ريبكلا حرشلا : رظنا (1)

 . ةضيرف ىف :ح ىف (0)
 . عطقيال هنأ : م . ع ىف نيتيوازلا نيبام ()

 . ةالص ىف ركذي : م . ع ىف نيتيوازلا نيباه (4)

 . ح : ىف تسيل )6

 ةسماخ ىلص ىتح مالسلا نع ةعبارلا ىلص نيح اهس نإف' : 184/١ ةنودملا ىف ءاج ()
 لوق ىف عبرأ ىه امنإ ةلفانلا نأل  هوهل دجسي مث ء سيو سلجيف عجري ..

 لبق نيتدجس دجسي نا ىراو ... ناتعكرف كلام لوق ىف امأو . ءاملعلا ضعب

 . "ةلفان ىف ةسماخ ىلص اذإ مالسلا
 . ضقانت : م « ح ىف 609

 . نيلوقلا : م ىف (4)



 ( ,,ه)

 بوصأو ,(١3)اذكه هل عقو ىذلا اذه ليوأت ىف فلتخا دقو [؟0]

 لوق ىلع وه امنإ . دجسي مث« مسي : هلوق نأ  ملعأ هللاو - كلذ ىف ليقام

 ؛ ءالسلا (1" لبق دجسي : كلذ دعب هلوقو ,(1/ عبرأ ةلفانلا نأ ىري نم

 2 كلذ ىف كلام بهذم ىلع بخ ىذلاب ملكت هنأكف ٠ كلام بهذم نع رابخإ

 : لاق هارت الأ , اعبرأ ةلفانلا ىري نمم « هريغ بهذم ىلع بجي ىذلابو

 اذه نأ ربخأف . ءاملعلا ضعب لوق ىف عبرأ ةلفانلا نأل ءدجسي مث« مسي

 : عبرأ ةلفانلا نأ( ىلإ نوبهذي نيذلا(4 ءوقلا ءالؤه لوق ىلع لعفي ىذلا

 لبق دجسي نأ ىرأو : لاق مث . ناتعكرف كلام لوق ىلع امأو : لاق

 ةلفانلا نأ ىري ىذلا . كلام لوق ىلع ءىزجي ىذلاام نابأف « مالسلا

 هللاو> . هتركذام كلذ نم باوصلاو .اذه ريغ لوأت دقو . ناتعكر

 .(50« لع

 ىف ثدحأ امل الجر مامإلا فلختسا اذإ : انخويش ضعب لاق [97]

 (4) مهب لمعي مل نإو . موقلل امامإ ريصي فالختسالا سفنبف ,(9) ةالصلا

 كلذ سيلو . مهيلع لظطبأل(١) ادماع (١٠)«ثدحأ ول هنإ ىتحج(9) المع

 . اعبرأ : مء ح ىف )00

 . دعب : م ىف 9

 . ح : ىف تسيل )ل

 . ع : ىف سيل رجلا فرح (5)
 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام ()
 . هتالص : م ىف (0)

 .مهل:م ىف (4)
 لعفيف مهمدقتي ىتح امامإ ريصيال هنأ روهشملاو . قحلا دبع خويش ضعب لوق اذه (9)

 . ةالصلا لاعفأ نم العف مهل
 . 69/١" هيلع قوسدلا ةيشاحو ريبكلا حرشلا : رظنا

 )٠١( ثدحأ هنأ ول ىتح : اذكه ح ىف نيتيوازلا نيبام .

 .ادمع: ع عءجح ىف (1:)



) ,5( 

 مهب لمعي ىتح « مهيلع لطبيال اذه انونجم وأ(1) ناركس فلختسي ىذلاك

 ىتح « هفالختسا مهرضيالف هب متوي نمم سيل اذه نأل « هنوعبتيف « المع

 فالختساب ةقيقح مهمامأ لصح دق رخآلاو . هيف هب نوقأي المع مهب لمعي
 ."/هب متي نمم هنأل مهمامإ

 مامإلاو « ابنج مامإلا مهيلع فلختسا هنأ ولو : قحلا دبع لاق [917]

 موقلا رضي مل« هتباصأ ىتلا هتبانل سان فلختسملاو ,(7/ هعبانجي ملعب جراخلا

 هنأ ىرت الأ . هتمامإ نم اوجرخ ثدحأ امل هنأل , هفلختسا نم لع ىندنع

 هنأل , موقلا ىلع لطبيال هنأ ؛ اذه وحنو . مدقت ؛ نالفاي : لاقف « ملكت اذإ

 كلذك . ادمع همالك مهرضيال امكف , هتمامإ نماوجرخ دقف . ثدحأ ال

 ملعأ هللاو . هفلختسا نم ةبانجب هملع مهرضبال

 ىذلا ةلأسم ىف(4)ىنايبإلا سابعلا ىبأل تيأر : قحلا دبع لاق [14]
 هيلع دقعي نأ> ىشخف . ىلوألا ةعكرلا ىف دوجسلا نع ةعمجلا موي محازي

 , فرصلا نم عونمم هنأل ناركس باوصلاو . نيونتلاب اناركس خسنلا عيمج ىف (1)
 . ىلعف نالعف باب نم وهو

 . 1١5/9 ليلجلا بهاوم شماهب ليلكإلاو جاتلا : رظنا (؟)

 لوق مدقت دقو' هلوقب قحلا دبع بقعت دق ليلكإلاو جاتلا بحاص نكل : تلق

 . .ةين هنم حصتال هوتعملا نأل دشر نبا . هوتعمب متتا نم ديعي كلام

 نمو ناركسلا مؤيالا 84/١ ةنودملا ىف كلام لوق رظناو . 11/8 قباسلا عجرملا

 . 594/١ ليلجلا حنم : رظناو . 4١ة/١ ةنودملاو . "داعأ هفلخ ىلص

 . قفانم الإ اذه لمعيال الإو . تاضارتفالا نم هذه : تلق (©)

 . اذه ىلع وهو تبنغملا :حيحصلاو « قايبإلا : ع ىف (4)

 دحأ  سايعلا وبأ  ىناييإلاب فورعملا ىسنوتلا ٍيهاربإ نب دمحأ نب هللا دبع
 ء سيدمحو . رمع نب ىبي مهنم ةعامج ىلع هقفت . ةيقيرفإ ىف ةيكلاملا ءاهقف

 وبأو .« ىليصألا هنع ىور . دابللا نب ركب ابأ ركاذو « مهريغو ثراح نباو

 . ةعامجو ديز ىبأ نباو .« ىسباقلاو « ىقاوللا نسحلا
 . ةنس ةكم نبا وهو ه"“ه*؟ ةنس ىفوت

 . 86ص رونلا ةرجش . 1١-4750 جابيدلا : رظنا
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 ا نإو « مالسب اهعطقيف ؛ ىلوألا ىغلي : لاق ؛ ةيناثغلا ةعكرلا(1] < مامإلا

 مهريغو اندلب لهأ نم انخويش نم دحاو ريغ ىلع انركذ ىذلا اذه تضرعو

 .(4)ءالسب عطق ريغ نم لوألا ىغلي :(؟/|ولاقو 2 هوركنأف

 مل الجر مدقف . ةعمجلا موي مامإلا ثدحأ اذإ : قحلا دبع لاق [19]

 منجا( موقت ةفئاط فلختسملا عم لعنيح تلخدو « هعم مارحإلا كردي

 انخ ويش ضعب بهذ ؛ نيتعكر ةعمجلا فلختسملا مهب ىلصف . اودرفنا اذإ

 ىلص نمك مهنأل . مهئرجتال ةعمجلا نأ ىلإ لاؤسلا اذه ىف نييورقلا(5) نم

 . هيلع مامإلا دقعي نأ : ع « ح ىف نيتيوازلا نيبام (1)

  مدق وأ رهظ ىلع  دجسي نأ عيطتسي نأ امإ : نيلاح نم ولخيال رمألا: تلق (0)

 اقالخ . ةعكرلا ىغليالو كلذ ىلع دجسي هنأ روهمجلاف عاطتسا نإف .عيطتسيال وأ

 ىف قازرلا دبع هجرخأ امب اولدتساو . مهتادرفم نم ىهو اهنالطبب لئاقلا كلام
 دتشا اذإ : لاق  هنع هللا ىضر  رمع نأ ؟8»/* ةعمجلا باتك نم هفنصم

 . هيخأ رهظ ىلع دجسيلف ماحزلا

 ملو . ةعمج موي ىف مهريغو « ةباحصلا نم رضحمب كلذ رمع لاق دقو : اولاق

 . اعامجإ ناكف . فلاخع هل رهظي
 . همامإ عبتي هنإف ةيناغلا ةعكرلا مامإلا هيلع دقعي نأ ىشخو عطتسي مل نإ امأو

 . ةلبانْلاو كلام لوق وهو هقح ىف ىلوأ ةيناثلا ريصتو
 . ٠/١" ريبكلا حرشلا ,ء 1ا//١ ةنودملا ء 1١87/8-188 ىنغملا : رظنا

 . لاقو : م« ح ىف م

 حنم . 00.24/؟ ليلكإلاو جاتلا , 08/١” ريبكلا حرشلا ء 1"ا//١ ةنودملا : رظنا (4)

 . ”؟١/5 ليلجلا

 . اهب : ح ىف )0

 ٠ .م : ىف تسيل 030

 مامإلا : م ىفو . جراخلا مامإلا ةبطخ مهيرجتالو : اذكه ح ىف نيتيوازلا نيبام (0)
 . جراخلا لوألا



) 8( 

 لبق اومرحأ امل « مهتالص تلطب دق اهورضح(؟) نيذلاو ,(١)اهورضحي /

 اندلب لهأ نم انخويش ضعب بهذو .(4] ةعمج مهلا ") حصتالف . فلختسملا

 امنإ مهنأل , هلبق مرحب مل نمم . هعم نمو فلختسملل حصت ةعمجلا نأ ىلإ

 ثاورأ اهيف قيرطلا ىف ةعمجلا موي ىلصملا ىف هلوق نأ معا ]٠٠١[
 نم بلغألا نأ ىنعي امنإ : انخويش ضعب هيف لاق ؛(“ اهلاوبأو باودلا

 ىلص ةّئاق نيع اهيف سيلو ,(3)اهيف ثاورألاو لاوبألا نوك تاقرطلا

 دجو نإو . اهيلع ىلص اذإ ديعيف « ةّئاق ةساجنلا تناك نإ امأف :(7)اهيلع

 ىلص نمك وهف دي م(8)نإف , لعف ىلصيو « اهيلع هطسبيام هبايث لوضف نم
 . ارهاط ابوث دجو نإ . تقولا ىف ديعي هريغ دجيال « سجن بوثب

 اذإ هنأ ىلإ نييورقلا نم انخويش ضعب بهذ : قحلا دبع لاق ]٠١1[

 تقو ناكو . اهالص ىذلا مامإلا لزعو . ةعمجلا ىلصم ريغ لاو مدق

 تافام )1١( فالخب « رضاح اهتقو نأل « ةعمجلا(4) نوديعب مهنأ اًماق ةعمجلا

 . رضحيب مل: م ىف (1)
 . نيذلا ءالؤهو : م ىف (0)

 . حصتالو : م ىف 6

 نم فلختسيف ةعمجلا موي ثدحي مامإلا ىف - كلام لاقو' : ١«ه//١ ةنودملا ىف ءاج (4)

 امدعب لخادلا اذه مرحيف هفلخ نمو مامإلا مرحأ دقو . هعم مارحإلا كردي م

 مهمامإ لبق نومرحي موقلا ةلزتمب مهو . زوجتالو . ةضقتنم مهتالص نإ : - لخدي

 . ... مهتالص زوجتالف

 اهيفو . دجاسملا قيض نم قيرطلا ىف نولصي سانلا لزي ملو ةمات هتالص نإ (0)
 . ١/"١6 ةنودملا . اهلاوبأو باودلا ثاورأ

 . اهيفو : ع ء ح ىف 00

 . 44/١-5 ىقتنملا ء 191/١ ةريخذلا : رظنا (0)

 .ناو: ح ىف (0)
 . |وديعي : م ىف 6

 . هفالخ : ح ىف (1)



) ,4( 

 ىلع(؟) هجو هل لوق اذهو . لوزعم وهو ,01) هب اهالص عمج نم هنقو

 اذه(47 كلاح ىلع دامت : هل لاق ولو . هريغ مودقب مهيلع تضقتتا ةالصلا ىف

 مدقتام عاري مل اذإف . مداقلا اذه مهب ًادعباو . اضيأ تدسفل مداقلا ىلاولا

 ناكو « ةالصلا تغرف اذإ كلذكف « ةالصلا ىف(0) لوخدلاو ةبطخلا نم

 . ملعأ هللاو .(5)<تفي م> اًئاق تقولا

 ىلع ءانبلاو ةالصلا زاوج ىدنع بجوي سايقلاو :(7)<قحلا دبع لاق>

 امِإ هلزع مكح نأل , اهيف لخد اذإ . ةالصلا ىلع ىدامتلاو لوألا ةبطخ

 بهيج (4) كلذكف ,(4/ داعيال هلزع دعب عمجلا نم مدقتام نأ ىرت الأ

 اذهو . بطخ دق هدجوو . مدق اذإ .« لوألا ةبطخ ىلع ىبي مداقلا نأ

 . ح : ىف تسيل 0(

 . م: ىف تسيل )0

 قاي وهو سانلاب ىلص امنإ لوألا ريمألا نأل لوقلا اذه داسف ىلإ دشر نبا بهذ (م)

 مهيلع بجي ملو « نيمومأملا ةالصو هتالص تحصف « لزعلاب معي مل ةرامإلا ىلع
 . ةداعإ

 . ؟١-9١/؟ ليصحتلاو نايبلا : رظنا

 . كلذ : ح ىف 6

 . لوخدلاالو : م ءع ىف (ه)

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام ()
 . عم ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (0)
 .داعتال: مع ع ىف (0)

 . كلذكو : ع ىف ()
 ع ىفو . هيلع ىنب هانفصو امم لعف لك ىلع بجي : اذكه نيتيوازلا نيبام : م ىف )1١(
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 !/ ملعأ هللاو .(1) ةنودملا ىف هلوق نم سيقأ لوقلا

 تقو ةعمجلا موي لجر ءوضو ضقتنا اذإ : قحلا دبع لاق [|١٠؟]

 دمحم ىبأ نع ىكح ؛ نمئثب الإ هب ًاضوتيام دج ملف « عيبلا رظح دنع ءادنلا

 خسفيالو « هب ًاضوتيف ؛ هيرتشي نأ هل زوجي هنأ هللا همحر  ديز ىبأ نبا

 ا .(؟1)هؤارش

 ىذلا اذه ؛ رثكأف مايأ ةعبرأ ةكمب ماقأ اذإ : قحلا دبع لاق [١٠؟]

 لقأ ماقأ نم امأف , دعب جرخي مل وهو . اهتقو لخد اذإ ةعمجلا روضح همزلي
 مل وهو اهتقو هيلع لخد نإو . ةعمجلا روضح همزليالف « مايأ ةعبرأ نم

 ىلصي, ىتح ىنم ىلإ جرخيالو : باتكلا ىف هلوقو .(7) رفاسم هنأل ء جرخي

 . رثكأف 6 مايأ ةعبرأ ماقأ ىذلا ىف وه امنإ (4) ةعمجلا

 برغملا ىف فوخلا ةالص ىف مامإلا تيث اذإو : قحلا دبع لاق ]٠١5[

 « ةيناثلا ةفئاطلا قأت ىتح ًارقيالف ء رضحلا ىف برغملا ريغ 3) ىف وأ . اًعاق

 ًارقي بهذ نإف ,(")نآرقلا مأب اهيف أرقي امنإ اهيف وه ىتلا ةعكرلا كلت نأل
 ريغ ىف رفسلا ةالص ىف امأو « ةيناغلا ةفئاطلا نايتإ لبق نآرقلا مأ لمكأ

 غرف املف سانلا بطخ مامإ ىف لاق هنأ كلام نع ىنغلبو' : 1404/١ ةنودملا ىف ءاج (1)

 لوألا مامإلا ةبطخ ىلوألا ةبطخلا مهب ىلصيال : لاق ... هاوس لاو مدق هتبطخ نم

 . ”مداقلا اذه ةبطخلا مهل ءىدتبي نكلو

 . 88/١" ريبكلا حرشلا ىلع قوسدلا ةيشاح : رظنا (؟)

 ةعمجلا موي ءادنلا تقو عيبلاو  داسفلا ىضتقي ىهنلا نأ ىلع ىنبم اذهو : تلق

 نالطبلاو ميرحتلا ىقبيو « ةرورضلل اذه قح ىف زوجو  ىهنلل ؛ حصيال دساف

 . عئابلا قح ىف

 . 148/١ ةنودملا: رظنا (0)
 . ١49/١ ةنودملا : رظنا («)

 .م: ىف تسيل (0)

 ٠ ىفو : ح ىف )0

 « نيتعكر ىلوألا ةفئاطلاب ىلص دقو « ةثلاثلا اهنأل , طقف نآرقلا مأب اهيف أرقي ىأ (00)

 . فوخلا ةالص ىف برغملا هصيصخغت هجو رهظي اذهبو



 ( م )

 ىف ذخألا عيطتسي هنأل . اعد وأ ,. تكس ءاش نإو . ارقي نأ هلف برغملا

 نمل صوصنم تركذ ىذلا اذهو . اهلامك لبق قأت ةيناغلا نأ معي ةروس

 .(١)انئاملع نم مدقت

 هفلخو « ارفاسم ناك اذإ فوخلا ةالص ىف مامإلا نأ ملعاو ]٠١6[

 ةعكر مهب ىلصو « ةيناغلا ةفئاطلا تتأ اذإ(؟7 هنأ ؛ نوميقمو نورفاسم

 ءانبلاب (00«ىلوألا ةعكرلا>(4) نوؤدعبيو (؟) نيضاق نيناب نوريصي «٠ ىرخأ
 نوسلجيو . اهدحو نآرقلا مَا ةعكرب(5/) نوتأي مهنأ كلذو . ءاضقلا لبق

 ةالصلا رخآ اهنأل نوسلجيو . اضيأ نآرقلا مأب ىرخأ ةعكرو . مهتيناث اهنأل
 كردأ اذإ . فوخلا ةالص ريغ ىف اذكهو . ةالصلا لوأ ءاضقل نوموقي مث

 كردأو (7) ىلوألا هتتاف نم ةلأسم كلذكو . رفاسملا ةالص نم ةعكر ميما

 نيتاه ىف ةالصلا مامإلا لمك دقو . قأو . ةغلاغلا ىف فعرو « ةيناغلا

 وحن ىلع ءانبلاو ءاضقلا ةيترو ء اهلك اسولج ةالصلا ريصت نيتلأسملا

 وهو> «. زاوملا نبا هيلإ بهذ ىذلا اذه . ىلوألا ةلأسملا ىف( هانرسفام

 : ملعأ هللاو ,000) بيبح نبا مالك نم(406 ىدنع بوصأ

 . 7427/١" ىقتنملا ء ١69/١ ةنودملا : رظنا (9)

 .ع ٠ ح ىف تسيل )0

 . نيميقملا دصقي (©)
 .اودتبيو : م ىف (4)

 . م : ىف سيل نيتيوازلا نيباه (ه)
 . اوتأي: مع ح ىف 03(

 .عم حت ىف تسيل (0)
 . انرسفام : ع . ح ىف 429

 . بوصأ اذهو : م ىف نيتيوازلا نيباه (9)
 ناك اذإ  ةيعابرلا ةالصلا ىف ةعكرب قوبسملا نأ  لوقلا اذه ىلع - دوصقملا (0)

 ةالصلا نم ةثلاثلا ةعكرلاب قأيف  همامإ مالس دعب  موقي  رفاسم همامإو اميقم

 موقي مث «. ةيناث هقح ىف اهنأل . اهدعب سلجي هنكلو . باتكلا مأب الإ اهيف ًارقيالف

 ًارقيالو . ةالصلا رخآ اهنأل . اضيأ اهيف سلجيو ةالصلا نم ةعبارلا ةعكرلاب قأيف
 - ىلع اهيضقي هنكلو . هتتاف ىتلا ةعكرلاب ىقأيف موقي مث . باتكلا مأب الإ اهيف



 ( مب )

 ىدارف انك اذإ نحنو : رمقلا فوسخ ىف(1) زيزعلا دبع لوق أ

 ةنس ىلع هدحو اهيلصي : هانعم : انخويش ضعب لاق .(” ةالصلا هذه ىلصن

 . هلوق ىلع مهب عمجي مل ةعامجأ")هرضح نإو . ةعامجلاب فوستخلا ةالص

 .(4)ادرفنم ىلصو
 نيملسملا ىلع سيل : دوعسم نبا لوق ىف انخويش ضعب لاق |[ 7 ]|
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 تسيلو ءانب اهنإف ؛ تاعكرلا نم قبسام فالخ+ب . ةروسو نآرقلا مأب ًارقيف اهتفص

 . زاوملا نبا بهذم وه اذه . ءاضق

 ةعبارلا ةعكرلا ىف ناقرتفي امهنأ الإ , زاوملا نبا لوقب لوقي هنإف بيبح نبا امأ

 ةثلاث اهنأل ,. سولجالب هتتافام ءاضق ىلإ مايقلاب بيبح نبا لوقيف . ةالصلا نم

 ءاضقلا ىلإ ماقيال ثيح مزال سولجلا نأب لوقي هنإف , زاوملا نبا فالخب . هئانب

 معا هللاو . سولج نم الإ

 .اكو/ا8 . ة89-هذمطر/اا/ل ءا9ه-4١/* ليصحتلاو نايبلا : رظناو

 . هتمجرت تقبس دقو . ةملس ىبأ نب زيزعلا دبع هب دوصقملا

 . 167/١ ةنودملا : رظنا

 . رضح : ع ىف
 . ١؟08 ص فارشالا ,« 757/١ ةلاسرلا ىلع قورز حرش : رظنا

 ٠١8/9 تاولصلا باتك . دوعسم نبا ىلع افوقوم  هفنصم ىف - ةبيش ىبأ نبا هاور

 ىف ةعمج نيملسملا ىلع سيل'  دوعسم نبا لوق نم ىلوألا ةلمجلا نكل : تلق
 , رمع نبا ةياور نم - ملسو هيلع هللا ىلص - ىبلا ىلإ ةعوفرم تدرو - "مهرفس
 دضعت اهنا الإ فيعض اهلك ناك نإو « رباجو , ةريره ىبأو . ءادردلا ىبأو

 . ه037-8/ ءاورإلا ىف ىنابلألا  اهعومجمب  اهححص دقو . اضعب اهضعب
 ىلص - ىبنلا ةجح ىف ةفرع موي قفاو دقف - "مهرفن مويالو" - ةيناثلا ةلمجلا امأو
 . ةعمجلا لصي ملو . ارصقو اعمج رصعلاو رهظلا ىلصو . ةعمجلا  ٍلسو هيلع هللا

 . مم حيحص : رظنأ . ليوطلا هثيدح ىف رباج ةياور نم ىف كلذ تبث دقو

 . 885/19-8415 (1918) مقر ثيدح , جحلا باتك

 . ١188149/1١ ةنودملا : رظناو

 . موقي :م(2٠ ح ىف



 ( مع )

 نيذلا ناك نإ امأو . ةعمجلا مهيلع بجت انه ,(0)اهيف اودرفنا اذإ ةعمجلا

 ء مهب يشتت ممل اودرفنا اذإ ةعمجلا مهب موقتال ةفرع لهأ نم هعم

 5 نيرفاسمب ةعمجا ىلصي الف « كورفاسم هعم نيذلا جاحلا نأ

 ةيرقلا مهب موقت نيذلا ددعلا مه  ةيكلاملا دنع  ةعمجلا مهب بجت نيذلا ةعامجلا )١(

 مهلك اورضحي مل نإو . ةحصو بوجو طرش كلذ دوجوو . نمأتو مهب ىنغتستو

 ةيشاح : رظنا . ةحص طرش ددعلا اذه نوكيو الجر رشع ىنثاب اهتماقإ حصت نكل

 . ”الا//١ ريبكلا حرشلا ىلع قوسدلا

 . 149/١ ةنودملا : رظنا (؟)



 ( ؟8ع4)

 زئانجلا باتك

 مقتالو ادبأ تام مهنم دحأ ىلع( ؟) لصتالو] )١(, «ىلاعت هللا لاقإ

 ٠ . ةيآلا(")[هربق ىلع
 اهلمحي « ةضيرف(2) ةزانجلا ةالص نأ ىلع انباحصأ ضعب لدتساف ا4١٠]

 .(9/]ةيآلا هذهب اهب ماق نم
 .(5)ةنس زئانللا ةالص نإ : غبصأ لاقو

 خيشلا بهذي(8)ناك اذه ىلإو :("]«نييورقلا نم> انخويش ضعب لاق
 آ هللاو .0")ةضيرف نوكت نأ فعضي ناكو ,(3] ىسباقلا نسحلا وبأ

 ]٠١[ ةزابجلا ىلع ةالصلا ىف ًارقيال : لاق امإ : قحلا دبع لاق 012

 هيلع ةءارقلل ىنعمالف « كلذب عفتني ال117 تيملاو ءىراقلل ةءارقلا باوث نأل .

 . لجو زع هللا لاق : ع ىفو « ىلاعتو كرابت هللا لاق : ح ىف نيتيوازلا نيبام ()

 . ىلصتالو : م ىف (9)
 . ةبوتلا ةروس م4 ةيآلا نم (ع)

 . رئانجلا:ع ع ح ىف (4)
 . نييلوصألا دنع فالخ لح وهو . (ةفلاخملا موهقم) باطخلا ليلدب لالدتسا اذه (4)

 فالخال هنأل ةيافك ضرف تراص ىأ . ةبجاو ةزانجلا ةالص نوكتف هب ذخأ اذإو

 . نيملسملا عيمج تيم ىلع ةالصلا مزلتال هنأ

 . ١١/١ ىقتنملاو ,. ١١/8 ىبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا : رظناو

 . ١1/07 ىقتنملا : رظنا (5)

 .. م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (0)
 . م : ىف تسيل 0

 . ىسباقلا نب : ع« ح ىف 6

 )٠١( ةلاسرلا ىلع ىجان نبا حرش : رظنا ١/580 .

 . 168/١ ةنودملا : رظناو , رئانجلا : م ء ح ىف (1 :3)

 . تيملاف : ع ءح ىف 00



 ( "عم )

 نمل ةالصال" مالسلا هيلع ىنلا لوقب انيلع كلذ ىف انفلاخ ضرتعا دقو

 اهيف ارقي نأ بجيف ءةالص ىمست هذهو . لاق امك وأ(0)"نترقلا مأب أرقي

 اندنع مومعلا ىلع سيل صوصخم هنأل ؛ هيف" هل ليلدال !ذهو . نآرقلا ماب

 ثيدحلا نأ تبث اذإف . ةءارق هيف سيلو . ةالص فاوطلا نأ كلذو . هدنعو

 هللاو> دوجسلاو عوكرلا اهيف ةالص كلذب دارملا نأ حص « هانلق ال صوصخم

 اميفو . انفلاخ ىلع جاجتحالا نم ليوطتلا ضرغلا سيلو .(50«لعأ
 ظ ادا ا 0

 دوجس ىف مامإلا عبتي مل : انخويش ضعب تلأس : قحلا دبع لاق ]٠٠١[

 ةزانلا ىلع ربك اذإ عبتيالو ,(1/ مغ ىرنام فالخ هيف ىري ناك اذإ وهسلا

 نحئلف . ىرئنام فالخ هيف ىري ناك نإو(")«دوجسلا نإ> : لاقف ؟اسمخ

 ربكملاو . هدعب وأ مالسلا لبق امإ . دوجس نم دبال هنأ ىلعا8) هعم قفتن
 2 قرتفم اذهف « الص 3/7« مغ اهب> قأنال « ةريبكت داز دق اندنع وه اسمخ

 ىف فالخلا ةوق ىوقب سيل . فيعض اسمخ ريبكتلا ىف فالخلا نإف اضيأو

 .("]دوجسلا

 . "باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالصال" ظفلب امهيف وهو . هيلع قفتم (9)

 2« 184/١ مومأملاو مامإلل ةءارقلا بوجو باب . ناذألا باتك . ىراخبلا حيحص

 . ؟4هر/١ ةعكر لك ىف ةحتافلا ةءارق بوجو باب . ةالصلا باتك « سم حيحصو

 .ما. ع :ى تسيل (؟)

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (9)
 | | ظ . هاتركذ اميفو : ح ىف (4)
 : نيفلاخملا ةلدأ ىف رظناو . 5/١.#-0” دهتجملا ةيادب ء« ٠١7 ص فارشالا : رظنا (0)

 . 4١١/7 ىلبنحلا ةمادق نبال ىنغملا

 . 70/١ ةنودملا : رظنا . ايلبق هنوريو  الثم  ايدعب هاري نأب (5)

 . م: ىف سيل نيتيوازلا نيبام (0)
 . م. ع : ىف تسيل 6

 . اهب نحن : ح ىف نيتيوازلا نيبام (9)
 ) )1١ةلاسرلا ىلع ىجان نبا حرش : رظنا 58١/١ .



 ( مج

 دوجسلا نأ(١3)اضيأ كلذ نيب قرفلا نوكي نأ لمتخيو : قحلا دبع لاق

 اذإ اسمخ ريبكتلاو « مامإلا هيف فلاخي نأ() < غبني مل ىري> العف ناك( ")1

 نم كلام(4]«هاقتا اميف> كلذ لخديالف  ىفخي ءىش وه مامإلا عم عنصي. مل

 . اذهل دوجسلا ىف مامإلل ةفلاخملا هركف .6؟/رش فالخلا نإف . هوعبتا : هلوق

 .(01« لع هللاو)

 اع هنأ(7) ىسباقلا نب نسحلا ىبأ خيشلل تيأر : قحلا دبع لاق ]1١١[

 نأل . هحرطو هشبن نم نمؤيال“ةلأل ء رودلا ىف(4) طقسلا نفد هرك

 كلذ هرك امنِإ هنأ هريغل تيأرو . لقتنت دق كالمألاو )31١(, لوطي (40 نامزلا

 ,(1) رق( )١١ عضوم عاب دق نوكيف . اهعيب ىلإ رادلا بحاص جاتحي نأ ةفيخ
 .(14)« لعأ هللاو> .(1؟/7ةربقملل اعيب ريصيف

 . ح : ىف تسيل 00

 ْ .ول:م ىف (0)

 . غبني مل هنأ ىري : م ىف نيتيوازلا نيبام (6)
 . هاقتاام : م . ع ىف نيتيوازلا نيباه (:4)

 سماخلا قرفلا . قوربلا ةدع . "رشأ فالخلا نإف" اهصنو , 10/١ ةنودملا : رظنا (ه)
 . 17؟؟-١؟١ص نيتسلاو

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (5)
 . ىسافلا : م ىف 609

 . هماق لبق طقسي دلولا  ةثلثم - طقسلا (م)
 سوماقلا بيترت . 81/ امهثلثيامو فاقلاو نيسلا باب . ةغللا سيياقم مجعم

 . (طقس) . طيحملا
 . هقلخ مات لبق جراخلا دلولا وه : 788/١ ةلاسرلا ىلع قورز حرش ىفو

 . مدعلاك همأ نطب ىف هتكرحو . ةايح هل مدقتت ملو اتيم طقس نأ هانعمو : تلق

 . نامزألا : ح ىف 46

 . لوطت : ح ىف ()
 . ح : ىف تسيل 00(

 . اربق : ح ىف 0

 ) )1١ةلاسرلا ىلع قورز حرش : رظنا ١/588 .

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (14)



 ( عب )

 (1)<قلحت ملو> ء تيملا رافظأ ملقت مل امنإ : قحلا دبع لاق [115]

 (*) دق تيملاو . ءايحألا ىلع ةهجوتملا ةرطفلا نم ءايشألا هذه نأل :(؟) هتناع

 مرحملا نإ : كلام لاق اذهلو . انفصوام هب عنصي الف « هنع تادابعلا تعفترا

 ىنعمالف « هتومب تعطقناو « هنع.تعفترا دق تادابعلا نأل(4) طنحي تام اذإ

 مر ىف تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةقئاع نع ىور دقو .(0) هطينت كرتل
 .(5) كبحاص مارحإ بهذ دق : تام

 ضعب لجرلا تاف اذإ : مساقلا نبا مالك هجو : قحلا دبع لاق [١١؟]

 اذإ (8) نلف ,(7) مامإلا ربكي ىتح « ربكيال هنأ ةزاسنجلا ىلع ريبكتلا

 , ىضمامل ءاضق اهلعج نأ لخي م ءامإلا(١1] < ربكي نأ> لبق ريبكتلاب(4) رمأ

 املالو . ىضم املال ةدئاز ةريبكتلا هذه(١1) نوكت وأ . لبقتسي امل اهلعجي وأ

 . قلحتو : ع . ح ىف نيتيوازلا نيباه (1)
 . 75/١ ةنودملا : رظنا (؟)

 . دقف :م ىف (0)
 . 15ا9//١ ةنودملا عم دشر نبا تامدقم « 18/١ ةنودملا : رظنا (4)

 . ١؟!لص فارشالا : رظنا (ه)

 . 14474 مقر ثيدح , #80 /“ ةبيش ىبأ نبا فنصم : رظنا (5)

 هتباد هتصقو ىذلا ىف هريغو ملسم هاور ىذلا حيحصلا ثيدحلا نم اذه نيأ : تلق

 هولسغا" : ممسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف لاق ذإ مرح وهو ةفرع موي ىف

 موي هثعبي هللا نإف , هسأراورمختالو , هوطنحتالو « هيبوث ىف هونفكو .« ردسو ءامب

 . "ايبلم ةمايقلا

 راطوألا لين : رظنا . مهضعب هب رذتعا امك . ثيدحلا هغلبي مل اكلام لعل نكل

 ش 000206

 . ٠5/١ ةنودملا : رظنا (0إ)

 . هنإف : ح ىف 28

 . نما : م 2 6

 )١(. ريبكت : ع . ح ىف نيتيوازلا نيبام .
 ): )1نوكتو : م ىف .



 ( ؟«م)

 غارف دعب نوكي امنإ ءاضقلاو ,(1) ءاضق اذهف ىضم امل اهلعج نإف . لبقتسي

 . همامإ لبق ربك دق راص لبقتسي امل اهلعجأ") نإو , هتبتر هذه « ةالصلا
 سيلو « ةزانجلا ىف اسمخ ربك دق راص لبقتسي املالو ىضم امل نكي مل نإو

 . ةريبكتب ربكيف مامإلا رظتني نأ الإ قبي مل انفصوام لطب اذإف . بهذملا اذه

 ةلأسملا هذه ىف اناسحتسا '"دهمملا" هباتك ىفاكلدلا ىبأ خيشلل تيأرو

 ءاجام ريبكتلا دعب لوقي نأ كرديام ردقب ربك امدعب ءاج دق ناك نإ هنأ وهو

 ةعاس (9) ( ريكيف تيملل> رسيت ابك ) وعديو . ىنلا ىلع ةالصلاو دمحلا نم

 ففخ نإو . انفصوام ريبكتلا دعب كرديال ىتح هيلع كلذ قاض نإو « ءاج

 . ةريبكت ربكي امنإ ناك اذإ هنأ رايتخالا اذه هجوو : لاق ,(527 رظعنيلف ع هيف

 نمانركذ امم ءىش لوق امهنيب سيلو . ىرخأ ةريبكت مامإلا عم ربكي مث

 اذإف . اعباتتم> مامإلا مالس دعب هئاضق نيبو اذه نيب ذئنيح قرفالف « ءاعدلا

 مالس دعب ءاضقلاف «ء انركذ امك نيتريبكتلا نيب ءاعدلا ىلع ردقي /

 ملعأ هللاو .(8/ لغمأ(7) < ءامإلا
 قوف نم(4) هنم مرح تاذ لجرلا لسغ اذإ : انخويش ضعب لاق [114]

 هديب اهدسج رشابيالو , اهفصي هنأل , ءاملا بص اذإ . اهندبب هقصلي مل بوثلا

 ىتلاب الإ توفتال ةريبكت لك نأب لوقلا ىلع ءانب ؛ ءادأ نوكت نأ بلغيو : تلق (1)

 نايبلا ىف ةلأسملا ىف فالخلا : رظناو . 418/١ ريبكلا حرشلا : رظنا . اهدعب
 . ؟15-؟1:0/” ليصحتلاو

 . نإف:ع ىف (0)
 . هتمجرت تقبس دقو . ىسباقلا (0)

 . اوعديف : ع ىف (:)
 . ريكيف ةعاس تيملل : م ىف نيتيوازلا نيبام (4)
 . رظتني مف : م ىف 00
 . م: ىف سيل نيتيوازلا نيبام (0)
 . 581/١ ةلاسرلا ىلع ىجان نبا حرش : رظنا (4)

 . ءاستلا دوجو مدع عم الإ هنم مرح تاذ لجرلا لسغيال (9)
 . 758/1 ةنودملا : رظنا



 ( ؟عو)

 نبال تير هوحنو . ردقام هيفاجيو ء ابص بوقلا تحت نم ءاملا بصي امنإو

 ىلإ مميت امنإو .« قفارملا ىلإ اهوممي ءامل(؟0 ودي م(0]نِإف : لاق بيبح

 .(؟!)اهنم مرحم وذ نكي مل اذإ نيعوكلا
 ىلع ءاسنلا ةالص ىف اندلب لهُأ ريغ نم انخويش ضعب لاق ]١١5[

 لوقلا اذه ىلعف .« كلذ لطي ملام « ةنودملا ريغ ىف ةدحاو ةدحا و47 ةزانجلا

 3( نكيلو ؛ ةنودملا تاياور ضعب ىفو . ىرخأ دعب ةدحاو() ىلصت

 ةدحاو ىلصتالو « نهلك( 40 ىفا4) نربكي ةياورلا هذه ىلعف ,(؟)افوفص

 أ هللاو . ىرخأ لعب

 زيجأو . نفكلا ىف(١٠) رفصعملا هرك امنإ : قحلا دبع لاق ]1١7[

 ء بيطب سيلو « ةنيز رفصعملا نألا3٠) نارفعزلا و(١1) سرولاب غوبصملا
 .(1) بيط نارفعزلاو سرولاو

 . نإو : ع ىف 00

 .دجي مل: م ىف (؟)
 ليصحتلاو نايبلا « 41١١-4١1 ريبكلا حرشلا ,ء 158/١ ةنودملا : رظنا ()

 . 17١١/؟ ىشرخلا

 . زئانجللا : ع . ح ىف )0

 . ىلصي : مع ع ىف (4)
 . نكتلو : ع ىف (5)
 . 307١/١ ةنودملا : رظنا (0)

 . نوربكي : م ىف (4)

 ظ . ةرك ىف: ع ىف (9)
 )١( رفصعتف بوثلا ترفصع دقو ... هب غبصي ىذلا اذه : رفصعلا : برعلا ناسل ىف .

 (رفصع) : رظنا .
 . هب غبصيو نميلاب عرزي رفصأ تبن : سرولا : رينملا حابصملا ىف (1:)

 . (سرو) : رظنا

 . بيطلا نم وهو فورعم غبص : نارفعزلا : برعلا ناسل ىف (1؟)
 . (رفعز) : رظنا

 . ؟6/9 ليصحتلاو نايبلا : رظنا (1)



)140( 

 م لقأف ندبلا فصن تيملا نم دجو(١)اذإ : انخويش ضعب لاق |1117|

 كلذ نأل . ندبلا( 571 فصن نم رثكأ دجو اذإ هيلع ىلصي امنإو , هيلع لصي
 (؟) يصي اهلك تيملا ماظع تدجو ولو : لاق . هرثكأو ندبلا لج وه

 .(5) ندبلا رثكأ(6)اهعامتجا ىف اهنأل ؛(5) هيلع

 مهانذخأ اذإ مالسإلا ىلع ىسوجملا ربحي امنإ : انخويش ضعب لاق ]1١4[

 انتمذ (5) لهأك مهف انتمذ رارحأ نم هانيرتشا نم امأف . مهانيبسوأ"/ةونع

 نومدقي « نييبرحلا نم ةاتيرتشاام كلذكو . مالسإلا ىلع نوربجيال :(5] ههنم
 اذه وحن ةجرختسملا ىف تيأرو . مالسإلا ىلع اضيأ(١٠) مهربجمال . نامأب انيلع
 ,(317 وركز ىذلا
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 هوركملا امنِإ : لاق نييدادغبلا ضعبل تير : قحلا دبع( لاق [115]

 . ىلصل : ع « ح ىف
 . اهيلع : ح ىف
 . هعامتجا : م ىف

 . 6١ص فارشالا ء« 1/١ ةنودملا : رظنا

 . ارهقو ارسق ىأ « ةونع هتذخأو . رهقلا : ةونعلا : برعلا ناسل ىف لاق

 . ها/ ص ةئودملا ظافلأ بيرغ حرش : رظناو . (انع) : رظنا

 . له لك : م ىف

 ٠ م« ح: ىف تسيل

 . ؟١١-؟؟١/غ ليصحتلاو تنايبلا عم ةجرختسملا : رظنا

 ماحقإ هلعلف . زئانجلا باتك ىف ةلأسملا هذه فنصملا لاخدإل ةبسانم معأالو : تلق
 . خسانلا نم



 ( ؟4)

 (4) هبي وأ ,(") ناكد وأ(" جزأ ربقلا ىلع( )١ يبي نأ روبقلا ىلع ءانبلا نم

 ىلع قيض احابم اعضوم ناك اذإ هنأل وأ ,.هاضر ريغب دحأ كلم ىف هيلاوح

 زوجيف . هل نذأي نم كلم(1)ف وأ هكلم ىف ناك اذإ امأو ,(5] هناينبب سانلا

 (77هنوصي ٠ اطئاح وأ اتيب هيلاوح ىنبي نأ

0) 
(0 

0 
 )ع
 )هز
)0 
)00 

 00 ٠ / . ىبني : عا 2

 رظنا . الوط ىنبي تيب : جزالا : برعلا ناسل ىفو . فيحصت وهو .« جرأ: ع ىف

 . (جزأ)

 . (نكد) رظنا , اهيلع سولجلل ةينبملا ةكدلا : ناكدلا : برعلا ناسل ىف

 . ىنبني : ع ىف
 . هناينب : م ىف

 ' . م: ىف تسيل

 ؛ نيهجو ىلع ربقلا ىلع ءانبلا : ؟564/5 ليصحتلاو نايبلا ىف دشر نبا لاق

 سفن ىلع ءانبلا امأف ء هيلاوح ءاتبلا : ىناثلاو . ربقلا سفت ىلع ءانبلا : امهدحأ

 ةيحان نم ةربقملا ىف كلذ هركيف « هيلاوح ءانيلا امأو « لاح لكب هوركمف ربقلا

 . كالمألا ىف هب سأبالو . سانلا ىلع اهيف قييضتلا

 . ففيعض وهو . حطسي لب : ليقو . امنسم اربش ربقلا عفر ةيكلاملا دنع بمهذملاو

 : رظنا . ضرأللاب ةيوستلا ةنودملا بهذم نكل 418/١ ريبكلا حرشلا ىف ءاج امك

 . ة١ا/«/١ ةنودملا

 نأ  بلقلا هيلإ نئمطيو سفنلا هيلإ حاترتو ليلدلا هيلع لدي ىذلاو : تلق

 لوسر ىهن : لاق رباج نع هحيحص ىف ِلسم ىور دقف ؛ مارح روبقلا ىلع ءانبلا
 هيلع ىنبي نأو . هيلع دعقي نأو . ربقلا صصخي نأ - ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 : بلاط ىلبا نب ىلع لاق : لاق . ىدسإلا جايهلا ىلا نع - اضيا  ملسم ىددو

 الإ الافمت عدتالأ  ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر هيلع ىتثعبام ىلع كنعبأ الأ

 هتيوس الإ افرشم اربقالو . هتسمط

 ربقلا صيصخم نع ىهنلا باب . زئانجلا باتك ٠ ىوونلا حرشب ملسم حيحص : زظنا

 . ”ا/.م/ا/ ربقلا ةيوستب رمألا بابو . هيلع سولجلاو هيلع ءانبلاو

 كلم وأ هكلم ىفو . هيلاوح وأ ربقلا ىلع ءانبلا نيب قيرفتلا حصيال هنأ ىدنعو
 رهاظ وهو مارح كلذ لك لب. هيلع ليلدال ذإ ؛ ةلبسملا ةربقملا ىف وأ هريغ

 5 . اهريغو ةروكذملا ثيداحألا



 ( ؟«؟)

00 
 بحاص وأ ضاق نم « هيلإ ةالصلا تناك نم(؟7هلوق نأ ملعا ]1١[

 تناك اذإ : ىنعي امن : 1 *) ءاينوألا نم ةالصلاب قحأ وه . لاو وأ ةطرش

 نم قحأ ربنملاو ةالصلا بحاص نوكي اممإو ةبطخلاو ةعمجلا ةالص هيلإ

 رئاسك وهف الإو ,« ةطرش وأ ءاضق نم مكحلا ناطلس هيلإ ناك اذإ 0

 هللا همحر نونحس لاق اذكه .(4) سانل

 ذإ ”:097] ةزانجلا ةالص قات) هسا همحر> بيبح نبا() لاق [ذ11]

 2 5 مث 3 ىصلا مث ٠ مامإلا ىلي لجرلا ناك ةأرماو ىصو لجر عمتجا

 , اهنيسحتو « اهيلع ءانبلاو روبقلا دييشتب ءالتبالا نم مظعأ ءىشب ةمألا تيلتباامو د

 نم ريثك فرصناف ةمألا ىف كرشلا ىرس ىتح ةرومعملا دهاشملاو بيقلا عضوو

 . ناطيشلا نم نييزتب نيروبقملا ءاعد ىلإ نمحرلا ءاعد نع نيملسملا ةلهج

 . هللاب الإ ةوقالو لوحالو

 كلذ ناكل ديحوتلا بانج ةيامحو ةعيرذلا دس الإ ميرحتلا ىلع ليلد نكي م ولو

 . ايفاك
 هحيطست وأ هزييمتل  ءانبالب ضرألا نع اليلق ائكيش ربقلا عفر نإ لوقن نأ ىقب

 , لضفأ امهيأ ىف فالخلا نأ ىرابلا حتف ىف رجح نبا ركذ دقو . زئاج كلذ لك

 . زاوجلا لصأ ىال

 ىلإ نيملسملا دنع هيلع لمعلا نإف اهريغو باودلا نماهل اظفح رباقملا ريوست امأ

 . فلاخم ريغ نم اذه انموي

 راطوألا لين . 40"-400/ه ىوغبلل ةنسلا حرش , ١1/5" ىرابلا حتف : رظناو

 . آو ر/و

 .ح: ىف تسيل (0)
 . م: ىف تسيل 4

 اذإ طرشلا بحاص وأ رصملا ىلاو ىلاولا : كلام لاق" : ١9/١ ةنودملا: ىف ءاج (©)

 وه . ناك اذإ ىضاقلاو . اهيلو نم ةتيملا ىلع ةالصلاب ىلوأ هيلإ ةالصلا تناك
 "ةالصلا ىلب

 . 19/7 ىقتنملا ء ١68١-158 ص فارشالا : رظنا (4)

 . لاقو : م ىف (ه)
 .ع ء. ح : ىف تسيل نيتيوازلا نيبام (7)

 . رئاتجلا : مع ح ىف (0)



 ( ؟:* )

 ةأرماو دبع امأو اريغص ناك ثنإو « مامإلا ىلب رحلاف دبعو رح ناك نإو

 .(؟) كلام باحصأ نم تيقل نمأ١ ىل لاق اذكه . مامإلا ىلي دبعلاف

 كلذ نكي مل مث . همأ نطب ىف اكرحتم ناك دق هنأ ىرت الأ « هيف ةايحلا نوك

 نم تجرخ اخير نوكت نأ 4/زاوجل ء سطع .ول كلذكو « هتايح ىلع اليلد
 لوبي دق تيملا نأل . هتايح ىلع لدي اضيأ لويلا نكي مل لاب ولو . هفنأ

 « هتناثم ىف(6) (عمتجاام» كلذو كساوملا ءاخرتسا نم نوكي كلذ نأل

 0977« لسو هيلع هللا ىلص> ىنلا لاق دقو « حوبذملا 1 كرحتي دقو « هندب

 الآ ميرم نب ىسيع الإ هترصاخ ىف ناطيشلا نعط الإ دلوي دولوم نمام'

 هءاكبو (4) هحايص نأ ربخلا اذهب معف . لاق امك وأ(4)"هئاكب ىلإ نورت

 (00هكرس( )ب

 . ع : ىف تسيل (61)
 . */١” ىقتنملا : رظنا (؟)
 .م. ع: ىف تسيل (©)
 .زوجم:ع ىف (4)
 . عمتجا ءام : م ىف نيتيوازلا نيبام ()

 . كرحخ : م. ح ىف )3(

 1 3-3 اذ ع ٠ مالسلا هيلع : م « ع ىف 0

 ناطيشلا نعطي مدآ ىنب لك ظفلب ةريره ىبأ نع . هحيحص ىف ىراخبلا هجرخأ (4)
 | . ... ميرم نبأ ىسيع ريغ .ء دلوي نيح هعبصأب هيبنج ىف

 . عه هدوتجو سيلبإ ةفص باب « قلخلا عذب باتك « ىراخبلا حيحص : رظنا

 . قبسل : ع ىفو . قبس : م ىف 6

 . 58/١" عيرفتلا ء« 19-48١ص فارشالا : رظنا (13)



 ( ؟:4)

 اذإ اهيخأو اهدلاوو اهدلو ةزانج ىلع ةأرملا جرخت :(1) هلوق [1؟]

 هركيو : لاق مث . ةباش تناك نإو . مهلثم ىلع جرخي اهلثم نأ فرعي ناك

 .(؟!اهتبارق نم مهيلع جورخلا(؟)اهل(1] ركتيال نمم ءالؤه ريغ ىلع جرخت نأ
 دقو . لكشي دقأ9؟/ظفللا اذه .: اندلب لهأ ريغ نم انخويش ضعب لاق

 لاق « ةنيب - هللا همحر (97) ىضاقلا (5) ليعامسإل طوسبملا ىف ةلأسملا تعقو

 جورخلا (4)اهل ركنيال نيذلا ءالؤه ريغ ىلع(8)ةأرملا جرخت نأ هركيو : هيف
 اهنأ دارأ الوأ مدق نيذلا مهف (نيذلا) (نمم) عضوم ىف لعجف مهيلع
 باتكلا ظفل امأو . نيبإ مالك وهف( 1١7 كلذ ربدتف 007( هرغ ىلع> جرختال

 .(1؟7(لاكشإ هيفف

 .هلوقو: ع ىف ()

 . ركني:م ىف (0)
 . ملعأ هللاو . نسحأو ىلوأ ناكل اهيلع : لاق ولو « خسنلا رئاس ىف اذكه 69

 . 159/١-270 ةنودملا : رظناو . اهتايارق : مء ع ىف (4)

 . ظفل : ع ىف ()

 خيش . قاحسإ وبأ , ىدزألا . ىمضهجلا ليعامسإ نب قاحسإ نب ليعامسإ وه (2)
 ىلو مث . ةليوط ةدم اهلوحامو دادغب ءاضق ىلو . هتقو ىف قارعلا ىف ةيكلاملا

 ركب ىبأو  ىنعقلا . مهنم ءاملعلا نم ةعامج نم عمس . ةاضقلا ىضاق بصنم

 دبع مهتم ةعامج هنع ىورو . مهريغو ,. ىرهزلا بعصم ىبأو .« ةبيش ىبأ نبا

 . امهريغو . ىوغبلا مساقلا وبأو « لبنح نب دمحأ مامإلا نب هللا

 دهاوش باتكو , نآرقلا ماكحأ باتكو . هقفلا ىف طوسبملا باتك : اهنم فيلآت هل

 . ه٠181 ةنس دادغبب ىفوتو , ها6#٠ ةنس دلو . اهريغو « ًاطوملا

 جابيدلا . 5-598؟0/8/:« كرادملا ء« 1١54-1560 ص ءاهقفلا تاقبط : رظنا

17 

 . ع« ح : ىف تسيل 000

 .م. ع : ىف تسيل 2

 . ملعأ هللاو . نسحأو ىلوأ ناكل اهيلع : لاق ولو . خسنلا رئاس ىف اذكه 0

 ) )1١مهيلع : م ىف نيتيوازلا نيبام .
 . 18/9” ىقتنملا : رظنا (1)

 . هنوعو هللا دمحب زئانجلا باتك مت : ح ىف هدعبو . ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (1؟)

 . هدمح قح هلل دمحلاو زئانجلا باتك مت : ع ىفو



 ( ؟ه )

 ليق امع(؟) ىسافلا ىسيع نب ىسوم نارمع ابأ خيشلا(١) تلأس [1؟4]

 تا ريكبت عبرأب") نكي مل تام ذإ  مالسلا هيلع ىنلا ىلع سانلا ةالص نإ

 كيلع هللا ىلص : لوقيف . قأي لجرلا ناك امنِإو ءاناتوم ىلع انتالص بسح

 نأ ىأرو « كلذ ركنأف « مالكلا نم اذه وحنو كب لعفو . هللا لوسراي

 ربك مالسلا هيلع نا نأ ةحضاولا ىف تيأرو . حيحصب سيل هل تركذام

 : لاق ىدادغبلا )4 راصقلا نبا باتك ىفو « تاريبكت عبرأ هتوم دعب هيلع

 نوعديو . هترضحب نوفقيف . اجاوفأ نوعمتجي اوناك سانلا نأ انباحصأ ركذ

 لاق نم مهنمو . ةدحاو ةرم الإ نكت مل هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا نأو

 دقو . موصلا باتك لوأ ىلإ ىقب امب (م) ةخسن درفنت . ةملكلا هذه نم ءادعبا (9)

 . ةرورضلل (ه) ةخسن ىف هنم دوجوم ءرجب لبوق

 ىفام عم . فذحلا نم ىلوأ تابثإلا نأل ؛ ةدايزلا هذه تابثإ ترثآ دقو : تلق

 نوكت ىرخأو « زئانجلا ىف ةلأسملا نوكت ةراتف . اهلئاسم نيب رفانت نم ةدايزلا هذه
 ش . اذكهو ... حاكنلا ىف نوكت ةثلاثو . ناميألا ىف

 نطوتساو ساف نم هلصأ . نارمع وبأ . ىسافلا جاجح ىبأ نب ىسيع نب ىسوم (؟)

 ىَبأ ىضاقلا ىلع لوصألا سردو . هريغو . ىسباقلا نسحلا ىبأب هقفت . ناوريقلا ْ

 . ةنودملا ىلع قيلعتلا باتك هل « قرشملا ىلإ لحر نيح ىنالقابلا ركب

 . ةنس نيتسو سمخ نبأ وهو . ه4"٠ ةنس ىفوت

 . 544/١-46" سابتقالا ةوذج , ”عم-9//0# جابيدلا : رظنا

 . ىلوأ ناكل . نكت مل: لاق ول : تلق (*)

 , ءاهقفلا تاقبط ىف امك  دمحأ نب رمع نب ىلع ليقو . ىدادغبلا دمحأ نب ىلع (4)

 قارعلا ىف ةيكلاملا ءاهقف رابك دحأ , راصقلا نباب روهشملا . نسحلا وبأ  كرادملاو
 ثيدحلا ليلق هنأ ريغ ء ةقث . .اراظن ايلوصأ ناك . هريغو . ىرهبألا ركب ىبأب هقفت

 . دادغب ءاضق ىلو

 نويع باتك هلو : تلق . هنف ىف نسح ريبك باتك : فالخلا لئاسم باتك هل

 . ةيدوعسلاب مامإلا ةعماج نم ىدوعسلا ديمحلا دبع هققح فالخلا لئاسم ىف ةلدألا

 . ها"ؤ8 ةنس قوت

 ةرجش «. ”٠٠١ جابيدلا , 71-ا/«/ال كرادملا . ١١8 ص ءاهقفلا تاقبط : رظنا

 . ١١9/9 ىماسلا ركفلا « 38ص رونلا



 ( ؟:5)

 .(1]نوعدي اوناك امإو , الصأ هيلع لصي

 ىنلا لوق ىف كلام ركذ اميف  لوقي نارمع ابأ خيشلا تعمسو [١؟0]

 لقم كلذ نإ :(5) "فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ' مالسلا هيلع

 ظفللاب لثما برض كلام دارأ امنإ : لاق . اذه وحن وأ نولمعيو(؟)نوعنصي

 اهيلع مالسلا هيلع( 80 ىنلا صن ىتلا ةعبسلا كلت نأ ديري هنأك(4) ركذ ىذلا

 لدبي نأ كلام دري ملو , دحاو ىنعملاو . فلتخم ظفللا . ىنعملا اذه(77ىلع

 ١ . كلذ وحنو نولمعي نوعنصي ناكم(" عضويف . هسفنب ظفللا

 ىشاوح ىف هنع بوتكملا كلذ ىف نسحلا ىبأ خيشلا ليوأت فعضو

 اذإ ديري هلعل : لاق نسحلا ىبَأ خيشلا نع ركذ ىذلاو(6) نيزم نبا باتك

0) 

(0 

4 
)0 
 )هز
00 
)0 
4 

 لوسر ىلع سانلا لخد ..." : لاق سابع نبا ثيدح نم هننس ىف هجام نبا ىور

 ءاسنلا اولخدأ اوغرف اذإ ىتح . هيلع نولصي الاسرأ - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع سانلا موي ملو . نايبصلا اولخدأ اوغرف اذإ ىتح

 . دحا - ملسو

 - ملسو هيلع هللا ىلص  هتقدو هتافو ركذ باب . زئانجلا باتك . هجام نبا ننس

 : . هكا-ه را

 ادارفأ هيلع اولص نيملسملا نأ حيحصلاو" : 41/8 راطوألا لين ىف ىناكوشلا لاق

 . دحا مهمؤيال

 « نآرقلا لئاضف باتك . ىراخبلا حيحص . هنع هللا ىضر رمع نع . هيلع قفتم

 . ٠٠١/5 فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ باب

 ء فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا نأ نايب باب . نيرفاسملا ةالص باتك . ٍلسم حيحص

 . ىراخبلل ظفللاو . 050/١ هانعم نايبو

 . نوعضي : م ىف
 . هتركذ : م ىف

 . لوسرلا : ه ىف

 . م: ىف تسيل

 ٠ . عضوف : م ىف
 . هتمجرت دنع نيزم نبا باتك نع هركذ قبسام رظنا



) "40 

 فورح (؟) لدبت نأ(1) ركتيف كلام امأو . دمعتلا ريغ ىلع اذه(1١) ىرج

 الالجإو اميظعت . ادحاو ىنعملا ناك نإو . مالسلا هيلع ىنلا ثيدح ظافلأ

 !؟ لجو زع هللا باتك ىف فيكف

 (0) بتال .(4) ةيمجعألاب فلاحلا ف نارمع وبأ خيشلا لاق [171]

 فلاحلاك هري ملو . ةيمجعلاب هللا مسا نع ربع اذإ .« ثنح اذإ ةرافكلا هيلع

 . كلذ بجوي ملو . رفكي نأ هل بحتساو : لاق . هللاب

 ةريبكت دنع نوكت فيك نيديلا ىف افالتخا خيشلا ركذو [1؟1]

 ىبأ نعو . ةطوسبم نوكت امنإ : هللا همحر نونحس نع ركذف . مارحالا

 (3) ضعب ىل ركذ كلذكو «. ةئاق نوكت امإ - هللا همحر  ىنايبإلا سابعلا

 . قوف ىلإ ةّماق هيدي عباصأو . مرحي ناك هنأ نسحلا ىبأ خيشلا نع نييورقلا

 نيب (8) عجوز لجرلا ءىطو اذإ :(7) نارمع وبأ خيشلا ركذو [1١؟4]

 اهيلإ هنم نكي ملو , اهقلط مث . اهجرف ىف لخدف « ءاملا لزنأو .« نيذخفلا

 ىرجيف قادصلا امأو . هب قحال لمحلا نأ لمح اهب رهظ مث . انفصوام ريغ

 اهناشام هيلع : ليقف . اهقلط مث , هعبصاب هتأرما ضتفا نميف(4)نيلوقلا ىلع
 . هلك قادصلا : ليقو . قادصلا فصن عما )هب

 . ىرجأ: م ىف 0(

 . ركني: م ىف . (0)

 . لدبي :ه ىف (م)

 . ةيمجعلاب : هىف (4)
 . بجيال: م ىف (ه)

 . ضعب نع :ه ىف (5)

 ه: ىف تسيل (0)
 . م: ىف تسيل 0م

 . نيلوقلا ىفو نيلوق ىلع : م ىف (9)
 . م ىف ةحضاو ريغ (1)



 ( ؟م)

 ةبوصغم ضرأ ىلع وأ بوصغم بوثب ىلص نمع خيشلا تلأسو ]١119[

 . هيلع ةداعإال . ءاوس كلذ لك : لاقف . ىلصو « بوصخغم ءامب ًاضوت وأ

 : لاق . عامجإ ةلأسم ىه : لاق هنأ نييدادغبلا ضعب نع ىكحو

 ىلع تضرتعا . عامجإلا داقعنا دعب نوكي نأ زوجي . ذاش لوق(7١اهيفو

 : لاقف ؟لعف الك هاريو . لعف اذإ هنع ىهنملا داسف ىري نم لوقب خيشلا

 امأو . هئيش نم لصألا بحاص عنم ىلع( ؟7 قلطني انِإ تفصو اميف ىهنلا

 مارب تسيل قراسلا ةحيبذ نإ : انلق امك . كلذ نم سيلف هيف ةدابعلا عاقيإ

 كلذكف . ةقرسلا ىف ةأدع امنإو . ةيكذتلا سفن ىف(؟) داسفال هنأل

 .(4]) تفصوام

 ]١7١[ مامإلا ربك اذإ مهل ربكي عمسمب سانلا ةالص نع هتلأسو ,

 هأرأ . هلعفي مساقلا وبأ(9/ خيشلا ناك دق : لاقف ؟لس اذإ مالسلا مهعمسيو

 زرحمل نسحلا وبأ خيشلا باجأ دقو : ىل لاق 06 نولبش نبا ديري 00

 هب نينذؤملا رمأ(3) مكحلا دبع نبأ نأو « كلذ( 87 فافختساب - هللا همحر .

 .اذه ىفو:م ىف (6)
 . قلطي : م ىف (0)
 . داسف هنأل : م ىف 69

 . انقصوام : م ىف (4)

 .ه: ىف تسيل (6)
 ناكو . هريغو . ماشه ىخأ نباب هقفت ء نولبش نب ديعس نب فلخ نب قلاخلا دبع ()

 . ديز ىبأ نبا دعب سيردتلاو ىوتفلا ىف ناوربقلا ىف هيلع دامتعالا

 . دصقملا باتك هل

 . هالؤ١ ةنس ىفوت

 . 99ص رونلا ةرجش . 78/؟ جابيدلا : رظنا

 . هل ةمجرت ىلع فقأ ملو . امسر اذكه ىهو . اماق ةحضاو ريغ (0)

 . هيلإ ةجاحلا دنع ةصاخ اهمامت وأ ةالصلا ةحص ىف رثويال افيفخ اعيش هنأ ىأ (م)

 ىف هقفلا ةسائر تهتنا هيلإ . هللا ديع وبأ . مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم (9)

 - مساقلا نباو . بهو نباك . كلام باحصأ نع ذخأ . كلام بهذم ىلع رصم



 ( ؟:ة)

 هباتك ىف ىسباقلا نب نسحلا وبأ خيشلا(١]هركذ اميف خيشلا لاق [151]

 بارتالو هب ًاضوتيام ىلإ لصوتي مل اذإ هوغو ةبشخلا ىف طوبرملا ىف "دهمملا"

 عوكرلاو دوجسلل ضيرملا ءىموي امك . بارتلل ءىموي 2 هنأ(] هيلع مميتيب

 8 4) سولجلاو ءاميإلا ىلع عامجإلا نأ كلذو . حيحصب لوقلا اذه سيل

 ,(7)اضيأ كلذب درو رثألاو .(08) ضوع امهنأ ةعاطتسالا مدعو ةرورضلا
 هب تدروام بسح ءاميإلاو سولجلاو مايقلا لاح ىلع زوجت لفاونلاو

  ةضيرف وأ تناك ةلفان - ةالصلاو ء اهيف هنم انعنمل كلذ الولو ,(97) ةعيرشلا

 هيلع لاق دقو . بارتلا وهو . هماقم موقي امب وأ . ءاملا ةراهطب الإ ىدؤتال

 . ملعاف . هانفصو اميف قرتفم رمألاف .(8)"روهط ريغب ةالص لبقتال" : مالسلا

 براش قرع ةراهط ىلعاة)اجنحم نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [17؟]
 نيعلا ىه اهنأ ديري ةرهاط تللخت اذإ رمخلا تناك امل:  هوحنو رمخلا

 , زاوملا نباو « ىربطلا رفعج وبأو « ىزارلا متاح وبأ ذخأ هنعو ءامهريغو
 . مهريغو
 . تانيبلاو ىوعدلاو . طورشلاو قئاثولاو . نآرقلا ماكحأ : اهنم فيلآت هل
 . ه58١ ةنس ىفوت . اهريغو

 . "5-8ا/ ص رونلا ةرجش . 5-١0 /؟ جابيدلا , 1-6١150ا//4 كرادملا : رظنا

 . ركذ اميف : ه ىف (1)

 . هبده ىف (0)

 .م ا: ىف تسيل ()
 . ٠6ص رذنملا نبال عامجإلا : رظنا (4)

 . مايقلا نع ضوع ىأ (4)
 هيلع هللا ىلص  ىنلا نأ بلاط ىبأ نب ىلع ثيدح نم ىنطقرادلا هاورام ىلإ ريشي (9)

 مل نإف . ادعاق ىلص عطتسي مل نإف , عاطتسا نإ اًماق ضيرملا ىلصي : لاق - ملسو
 . ثيدحلا ... هسأرب ًاموأ دجسي نأ عطتسي

 . 77١/4 راطوألا لين : رظنا

 . "50-"ةه/# راطوألا لين : رظناو .اهيف ةعيرشلا تدروام بسح :ه ىف (90)

 . 506/١ ةالصلل ةراهطلا بوجو باب . ةراهطلا باتك , هحيحص ىف ملسم هجرخأ (4)
 . م : ىف ةحضاو ريغ (9)



) 0( 

 لوألا (4) وه مسجلا( ")لب امسجال اضرع اهيف هللا("7 دج وأ امِإو ,(١)اهسفنب

 وأ لوكأملا مسجلا وه سيل ذإ « ارهاط هنوك ىف6) ىرحأو ىلوأ قرعلا ناك

 هللاو . ةراهطلاب ىلوأو رسيأ هرمأ بالقناو هتلاوح ةدش ىلع اذهف بورشملا

: . ١ 

  1برشام سفن سيل قرعلا نأ لديو : اندلب لهأ نم انخويش ضعب لاق
 لوانتام ةروص ىلع هقرع جرخي مل ام انول برش ول ناسنإلا نأ لكأ وأ .

 لوكأملا سفن سيل هنأ لدف . ةدحاو ةروص ىلع الإ قرعلا جرخيالو

 اسجن نكي ملف . بورشملاو .

 نم انركذام(" با وصلاف ؛ اهيفأ 1) عزانتي ةلأسم ىهو : قحلا دبع لاق

 نم ةلالجلاو . هندب ةراهط تنقيت اذإ ىلارصنلاو . رمخلا براش قرع ةراهط

 . ملعأ هللاو . ماعنألا

 ىلصي نأ دارأف .« اهنيعب ةالصلا4) ىوني . ًاضوت نم نأ ملعا |[

 ءوضولا ضفر حصيال هلوق ىلعف 4 نيلوق ىلع اذه . اهريغ ءوضولا كلذب

 . ءوضولا ضفر حصي : هلوق ىلعو> ةالصلا كلت ريغأ١1) ىلصي ن(٠) ل
 هضفر) ء اهل ءوضولا صخ امل هنألا1؟7 ةالصلا كلت ريغ هب ىلصي الف

 . اهسفتل نيعلا ىه اهنا ىلع ديري :ه ىف (9)
 . بجوأ : م ىف 49

 . لبق :ه ىف (0)
 .ه: ىف تسيل (4)
 .ارخآو : ه ىف )هز

 . عزانت : هىف (5)
 . باوصلاو : ه ىف 609

 . ىونفف:ه ىف (8)
 . 54١/١ ليلجلا بهاوم : رظنا (9)

 .م 1: ىف تسيل (1)
 . ىلصيال: م ىف (5:)

 . م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (1؟)



 ( ؟ه1)

 معاف . ىدادغبلا راصقلا نبا نع نارمع وبأ خيشلا هركذ .(1) «اهريغل

 .(5) كلذ

 نم لجر لستغا اذإ : نييورقلا نم انخويش ضعب('"2 لاق [184]

 اذإ ء ءوضوالو . هيلع لسغال « مالسإلا ىلإ عجر مث « دترا مث« ةبانج

 ءوضولا باجيإب لاق امنإو . ابابحتسا الإ مساقلا نبا دنع ًاضوت نأ دعب دترا

 داع اذإ لستغي : دترملا اذه ىف لاق هنأ(*) نابعش نبا باتك ىف فرعا

 . مالسإلا ىلإ

00 
4 

0 
(0) 

(0 

 . اهريغل كلذ ضفر : نيتيوازلا نيبام

 "ةفلاخملا موهفم' موهفملاب لوقلا ىلع ىنبم ليلعتلا ذإ , ةبارغ هيف نأ ىل رهظي
 أ هللاو . لاعفألا ىف ةلأسملاو . ةصاخ لاوقألا ىف نوكي امإ وهو

 . (م) هب تدرفنا موصلا باتك لوأ ىلإ ىقبامو . (ه) ىف صقن أدبي انه نم

 ىسلدنأ هلصأ . تبثلا هيقفلا مامإلا . ايركز وبأ . ىنانكلا فسوي نب رمع نب ىحب

 . مهريغو . بهشأو . مساقلا نباو . بهو نبا باحصأ نمو « نايج لهأ نم
 ةجرختسملا راصتخا باتكو . بهشأو مساقلا نبا فالتخا باتك : اهنم فيلآت هل

 . ىعفاشلا ىلع درلا باتكو « نازيملا باتكو

 . ه588 ةنس ةسوسب ىفوت

 ءالالم-الا/لص سبتقملا ةوذج ء 909/-9:5/9 سلدنألا ءاملع خيرات : رظنا

 . ال" ص رونلا ةرجش . "هال 1/9 جابيدلا 2 ”"5ع4-هال/ع كرادملا

 طرقلا ىلإ ةبسن - ىطرقلا نباب فورعملا . ىرصملا نابعش نب مساقلا نب دمحم

 . رصمب ةيكلاملا ةسائر تهتتا هيلإ . قاحسا وبأ ء« - فورعملا

 . كسانملا باتكو . نآرقلا ماكحأ باتكو . هقفلا ىف ىهازلا : اهنم فيلآت هل

 . اهريغو
 . نينامثلا قوف هنسو . هالهه ةنس ىفوت

 ١/5/9 ىطويسلل بابللا بل . ٠١ص رونلا ةرجش . ؟اله-؟ا/؛/ه كرادملا : رظنا

 وهو « هريغ ىلإال ىهازلا ىلا فرصني هنإف نابعش نبا باتك ليق اذإو : تلق

 . مولعم وه امك دوقفم



) 00: ( 

 لجر لقت اذإ :(؟ل رسيم نبال ١)رداونلا باتك ىف دمحم وبأ ركذ [١؟]

 لوبق باب نم هنأو . هلوقب موصلا سانلا مزلي لالهلا اوأر ةدلب لهأ نأ

 . ربخلا

 . ركبلا هتنباو هنبال كلذ ٌنارلا لجرلا لقني امك : دمحم وبأ لاق

 . لقنلا اذهك سيل ءىش رسيم نبال لصألا ىف : نارمع وبأ خيشلا لاق

 . لالهلا اوأر مهنأ مهزيخأف .ةدلب لهأ ىلإ الجر موقلا هجو اذإ : لاق امنإ

 دمحم ىبأ لقن ىلع امأف . مهل فشكملاك راص دق اذهف . هلوقب نوموصي مهنأ

 ىلع هتداهش نيبالو . لالهلا ىأر هنأ هتداهش نيب قرفالو ءموصلا مهمزليالف
 مئاقلا وه لجرلا نأل . هلهأ ىلإ لجرلا لقنك اذه سيلو . هوأر مهنأ موق

 (* 27 كلذ عاف « مهل رظانلاو هلهأ ىلع

 ىف زاوملا نبا نع دمحم وبأ ركذ ىذلاو : نارمع وبأ خيشلا لاق ]"١١|[

 دحاو نع هئزجيال هنأ ؛ هيلع ناضمر ءاضق هب ىوني ناضمر ماص ىذلا

 6/ىنابلتلا . هورأ ملو . هنع اذه ركذي : لاقو . هلوق رخآ ىلإ ,(4) امهنم

 . هملعاف . زاوملا نبا نع هركذ ىذلا وه

 ديز ىبأ نبال تاهمألا نم اهريغ نم ةنودملا ىفام ىلع تادايزلاو رداونلا : رظنا (1)

 ءزجلا ء« ب5١٠ل . ال18 مقر تحت . ةيسنوتلا ةينطولا ةبتكملا طوطخم ىناوريقلا

 . لوألا

 هريغو زاوملا نباب هقفت . ركب وبأ . ىناردنكسالا رسيم نب دلاخ نب دمحم نب دمحأ (؟)
 . زاوملا نبا دعب رصمب بهذملا ةسائر تهتنا هيلإو
 . راكنإلاو رارقإلا : اهنم فيلآت هل

 . مهم99 ةنس ىفوت

 . ١6ص رونلا ةرجش . ١119/١ جابيدلا : رظنا

 197/١-194. ةنودملا عم دشر نبا تامدقم : رظنا (9)

 ىقبيو رضاحلا نع هئزجي نأ اهيف مساقلا نبا حجر دقف .ء 19/١ ةنودملا : رظنا (4)
 : . ىضاملا هيلع

 . هتمجرت ىلع فقأ مل (4)



 (؟هع)

 اهتضيح نم ةأرملا ترهط اذإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق ] ١١07|

 م تناك نإو . موصلا اهئزجي رجفلا دعب الإ كلذب ملعت ملو ء رجفلا لبق

 موصلا حصيالو « ةليل لك تييبتلا هيلع نمم هوحنو رفاسملاك تسيلو « هتيبت

 اهل صيخمال تراصو . موصلا اهيلع هجوت ترهط اذإ هذه نأل . كلذب الإ

 وأ موصلا ىف رييختلا ىلع قاب وه رفاسملاو . مدقتملا تييبتلا اهافكف . هنم

 ىفو . موصلا هزجي مل الإو . تييبتلا ةين نم دب هل نكي مل كلذلف . رطفلا

 لبق كلذ ناك له تكشف . ترهط ىتلا ىف هلوق كلذو هانلقام نايب ةنودملا

 . رجفلا دعب ترهط نوكت نأ لامتحال )١(, ىضقت اهلعجف . هدعب وأ رجفلا

 نوكت دق اهنأب جعحي نأ نود تييبتلا مدعب جتحال ىعارم تييبتلا ناك ولف

 . كلذ ممعاف . رجفلادعب ترهط

 زوجت لالهلا ىلع نيدهاش نأ ىلإ بهذ نم لوق هجو |[١1؟4]

 سيل رمقلا لزانم نأ . هريغ وأ ريبك رصم ىف هريغو وحصلا ىف امهتداهش

 . اذهل نالجر هيف زاجف . داهتجالا باب نم كلذ راصف . سانلا لك اهفرعي

 . ملعأ هللاو

 اذهل ضرع هللا همحرأ57© ١ نأ نييورقلا ضعب ىلإ ىكح
 . لوقلا اذه ىلإ بهذي نكي مل نسحلا ابأ خيشلا نإ : هل ليق امل جاجتحالا

 . 184/١ ةنودملا : رظنا (9)

 ء ءزجلا اذهب تدرفتا ىتلا ةديحولا ةخسنلا ىف ةحضاو ريغ ةملك نيتيوازلا نيبام (؟)

 . 6 ةخسن ىهو



 ( ؟ه4)

 موصلا باتك

 رجفلاف . ناقفش قفشلاو « نارجف رجفلا : قحلا دبع لاق ]١١9[

 ىصقأ ىف ضرتعملا ىناثلا رجفلاو « ائيش بجويال ىذلا ليطتسملا وه لوألا

 قفشلاو . هب ربتعي ىذلا وه ةلبقلا ربد ىلإ(؟)«ةلبقلا نم) ابهاذ( ١7 قرشملا

 قفشلاو . سمشلا امأ "ايل نم برغملا ىف ةيقابلا ةرمحلا وه لوألا

 2 .(4]ةرمحلا وه قفشلاب صخألا مسالاو . ضايبلا وه ىناثلا

 .(37بيرق ذنم هيف تركف ءىش الإ(0)«وهامو» : كلام لوقو ]١0[

 (87 لوكيل (7) رجفلاب جاجتحالا ىف ركف اممإو . رجفلا ةروص ىف هتركف نكت

 ىلصي ال : لوقي هفلاخم نأ كلذو « ةرخآلا ءاشعلا ةالص ىف(47 هفلاخع ىلع

 هنأ كلذ ىف جاجتحالا هجوو . ةرمحلا دعب قابلا ضايبلا بهذي ىتح ءاشعلا

 لبق ضايب وهو . هفلاخم دنعو . هدنع هل مكحال لوألا رجفلا ناك الل

 دعب ىذلا ضايبلا نوكي نأ ىغبني كلذك . قفألا ىف رشتنملا ضرتعملا ضايبلا

  ليللا ىفرط ىف(١) ناضايب اعيمج امهنأل ؛ هيلإ اضيأ(١1) تفتليال ةرمحلا

 . قرشلا : ع ىف ()
 . ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (؟)
 . ح : ىف تسيل )0

 . 7098/١ عيرفتلا : رظنا (4)

 . وهام : م ىف نيتيوازلا نيبام (ه)
 . 7979/١ ةنودملا : رظنا (5)

 .م: ىف تسيل (0)

 ش . ح : ىف تسيل 46

 ىقتنملا ردلاو , 70/١ رخبألا ىقتلم حرش رهنألا عمجم : رظنا . ةفينح وبأ وهو (9)

 . 7١/١ ىقتلملا حرش

 . تفتليالو : م ىف (10)
 . ضايب : ح ىف (1:)



) 

 اوعار مهنأ هريغوأ "7 «دمحأ نب>(١) ليلخلا نع ركذ دقو .امهب ربتعيالف

 كلام ىأرف . رجفلا علطي ىتح بيغيال هودجوف « ةرمحلا دعب قابلا ضايبلا
 هللاو . هتاعارم ىلإ تفتليالو . هل مكحال ءاوس هلوأو ضايبلا اذه رخآ نأ

 ١

 ثالث اندجو : لاق نأب نييدادغبلا ضعب ىنعملا اذه نع ربع دقو [141]

 . سمشلا عولطو . ىناقلا رجفلاو « لوألا رجفلا ىهو ؛ راهنلا ىلت علاوط

 . لوألا قفشلاو . سمشلا بورغ ىهو .(") ليلا ىلت براوغ ثالثو

 نأ مزلي كلذك . ىطسولا ةعلاطلاب رابتعالا نأ انقفتا املف . ىناثلا قفشلاو

 : ملعأ هللاو . ىطسولا ةبراغلاب رابتعالا(4) نوكي

 مايصلا ىف هفلاخم ىلع هجاجتحا ىف كلام لوق : قحلا دبع لاق [4١؟]

 (7)؟نوعنصي فيك رهشلا رخآ(77 ىمغأ نإ تيأرأ .(5)دحاو لجر ةداهشب

 لع بحاص ؛ نمحرلا دبع وبأ . ىرصبلا . ىديهارفلا ورمع نب دمحأ نب ليلخلا )١(

 . ىوغل . ىوحن « ضورعلا

 2 لمجلاو « عاقيإلاو « لكشلاو طقنلاو « دهاوشلا ضورعلا : اهنم فيلات هل

 1 . هاا/ل٠ ةنس قوت

 نيفلؤملا مجعم « 770/١ بهذلا تارذش ء 499/17-49١ ءالبنلا مالعأ ريس : رظنا

 ش . 7/4

 | . م« ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (؟)
 : باوصلا لعلو . ليللا ىلت براوغلاو . راهنلا ىلت علاوطلا فنصملا لعج اذكه (©)

 . ملعأ هللاو « راهنلا ىلت براوغ ثالثو ليللا ىلت علاوط ثالث

 . نوكت : ح ىفو ء م: ىف تسيل (14)
 بذهملا : رظنا . دحاولا ةداهش لوبق ىري ىذلا ىعفاشلا وه كلذ ىف هفلاخو (ه)

 . 91١559/5"7 ىوونلل ع ومجملا هحرشو ىزاريشلل

 . (ممغ) ناسللا ىف امك . حيحص امهالكو , مغ: ح ىف 3(

 فيك لاوش لاله مهيلع ىمغأ نا تيأرأ كلام لاق" : 7174/١ ةنودملا ىف ءاج (90)

 تنوعنصي



00 

 2. لجر ةداهشب ماصي : لوقي هفلاخم نأ كلذو ,(5) حضا و( 1) حيحص جاجتحا

 رخآ (") ىمغأو> . لجر ةداهشب اوماص اذإف . نيلجر ةداهشب الإ رطفيالو

 اولمكي نأ امإ : نيرمأ دحأ نم مهل دبالف - كلام فصو امك  رهشلا

 اوموصي وأ ,(5)نورطفيو ,(8/] < هتداهشب اوماص(؟) ىذلا ةداهش ىلع نيثالث

 : مهلوق نم ذإ مهلوق اوضقت اورطفأو . نيثالث اولمكأ نإف . نيثالثو ادحأ

 «.٠ لجر ةداهشب اورطفأ اوراص(67دقف 2« نيلجر ةداهشب الإ (7) < طفيل هنإ>

 رهشلا نأل . ةمألا اوفلاخ> نيثالثو ادحأ اوماص نإو . هتداهشب اوماصو

 مهدهاشل نوبذكم مهنأك ةمألل مهتفلاخع عم مثا4)«نيئالثو ادحأ نوكيال

 هكردتالو . رطفلا ىلع مهتم ناسنإلا نأب مهلالتعا امأو . هلوقب اوماص ىذلا

 ىف ةعفترم ريغ ةمهتلا نأ كلذو . حيحص ريغ مالك وهف . موصلا ىف ةمهت

 طقست وأ « قوقح رهشلا لوخدب دهاشلل بجي نأ زوجي هنأ كلذو « موصلا

 مهعم مالكلاو , ةعفترم ريغ ةدوجوم ةمهتلاف . كلذ لجعتسيف(١٠) قوقح هنع

 ,(110«هاندصق امع انج رخيو> . ةلأسملا هذه ىف لوطي

 .ع او ما: ىف تسيل 0(

 . دحاو : م ىف )0

 . ىمعأ: م. ح ىف )م

 . نيذلا: ع ىف (4)
 . ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (ه)

 . .اورطفيو : م ىف (5)
 . اورطفيال هنأ : م ىفو . نورطفيال مهنا : ح ىف نيتيوازلا نيبام (9)

 .دق:م ىف (4)
 .م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام 6

 ٠ .م ا. ح : ىف تسيل (1)

 . اندصق امع انجرختو : م ىف نيتيوازلا نيباه (11)



 ( ؟هاب )

 رظن اذإ : لاق هنأ نسحلا ىبأ خيشلا نع ركذ : قحلا دبع لاق [5١؟]

 مالك وهو .(؟) ةرافكلاو ءاضقلا(5) هيلعف ٠ لزنأف | دمعتم.١) ةرظن مئاصلا

 ةذللا دصقي مل هنأل هطرش امنِإ رظنلا(4)«عبات نإ> : ةنودملا ىف هلوقو . نسح

 . . ملعأ هللاو . كلذ دمعتالو . لوألا رظنلاب

 رفاسملا دجو اذإ .(5) ىطرقلا نبا لاق :(8]<قحلا دبع لاق> [154]

 « اضئاح نكت مل وأ ٠ اهتضيح نم اهموي ىف ترهط دق ةينارصنلا هتأرما

 .(8)موصلاو مالسالا نم تكرت اميف(")«ةيدعتم اهنألا ؛ اهأطيال -- --
 تناك اذإ اهتطو(4]زاوجل ؛ هعنم انخويش ضعب ركنأو : قحلا دبع لاق

 تناك ول اهنأ لجأ نم . هيف مدق ىذلا مويلا كلذ ىف اهتضيح نم ترهط دق

 كلذ اهموي ىف( )٠١ < تملسأ وأ مدق موي> اهتضيح نم ترهط دقو . ةملسم

 . كلذ نم مظعأب ةينارصن اهنوك سيلف , اهّوطو زاج . هيف ترهط ىذلا

 ىلع مالسإلاب ةبطاخم ىه ذإ ؛ اهؤطيال هنأ يقتسمف اضئاح نكت مل اذإ امأو

 ملعأ هللاو .(117 ءدقتام

 هدعب وأ ناضمر لبق ماصأ . ريسألا ردي م اذإ : قحلا دبع لاق ]١40[

 / 357 نإف , نيقي ريغب هنع ضرفلا لوزيالو ء موصلا ديعي مساقلا نبا دنعف

 .م: ىف تسيل (1)

 ش . هيلع : مع ع ىف 00

 ىسباقلا نسحلا ىبأل افالخ . ةرافكلا نود , طقف ءاضقلا ىلع بهذملا لهأ روهمج (م)

 . 5755/7” ليلا بهاوم : رظنا

 . 778/1١ ةنودملا : رظناو . عبات نإ هنأ : ح ىف نيتيوازلا نيباه (4)

 .مم, ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (ه)
 . هتمجرت تقبس دقو . نايعش نباب ةيكلاملا ىرخأتم دنع فورعملا وه ()

 . هدبعتمال : م ىف نيتيوازلا نيبام (0)
 . 595/٠ ليلكإلاو جاتلا هشماهبو ليلجلا بهاوم : رظنا (م)

 . زاوجب : م ىف 6

 ) )1١تملسأو مدق مث : م ىف نيتيوازلا نيبام .
 . مدقام : ع ءح ىف (13:)

 .نإو :عمح ىف (00)



) 56 ( 

 عيمج ىضقب : ليقو « هلبق امع ءىزحي ناضمر لك دعبامو « طقاس لوألا

 « لوألا هب وني(1) ىناثلا نابعش نأل « كلذ ىف هتين فالتخال اهلك روهشلا

 .[4/رطفلا موي وهو . رهش لك نم ادحاو
 ماص اذإ : هبتك نم نارقلا ماكحأ باتك ىف مكحلا دبع نب دمحم لاق

 لاوش ددع لثم هرطفأ ىذلا ناضمر> ناك نإ رطفلا موي ضقيلف ,(6)الاوش

 ماي ءاضق هيلع سيلو « هيلع ءىشالف» « نيرشعو(”) ةعست ناضمرو

 ىتلا مايألا ةدع الإ هيلع سيلو١ نيرشعو(4) ةعسن ماص دق هنأل (8)عرطفلا

 )1١(, < رطفأ

 ءاضقو ىده موص لجر ىلع عمتجا اذإ : قحلا دبع لاق [147]

 دقو .« ناضمر ءاضقل اهلثمو ىدهلل مايأ ةعبس هيلع نوكي نأ لثم « ناضمر

 ءاضقل موصي مث . ىدهلا موصب ادبي هنإف , اموي رشع ةعبرأ نابعش نم ىقب

 قبي مل نإو . كلذل ةيافك اهيف نابعش نم تيقب ىلا مايألا نأل . ناضمر

 موصي مث ء دكوأ هنأل ,. ناضمر ءاضقل اهماص مايأ ةعبس الإ نابعش نم

 .ول:م ىف ()
 .ول:ماىف (0)
 . لاوش : مع ع ىف ع

 . ١88/١ ةنودملا : رظنا (4)

 . لاوش:م .٠ ع ىف )هز

 . م: ىف سيل نيتيوازلا نيبام (5)
 . اعست : م« ح ىف 00

 . رطفلا موي ءاضق هيلع سيلف : ع ىف نيتيوازلا نيبام (8)

 . اعست : م « ح ىف )0

 )٠١( رطفأ ىتلا مايألا ةداعإ هيلع سيلف : ح ىف .



) 209 ( 

 .(1) لبقملا ناضمر نم هغارف دعب ىدهلل

 اب هموص لصتيل . ىدهلا موصب أدبي نأ ناضمر لوخد لبق رمأ امنإو
 تاضمر لخد ىتح ءاضقللالو ىدهلل مصي مل نإف « جلا ىف هماص ناك

 موصي مث . مدقتملا ناضمر ءاضق موصب هدعب أدبي نأ ىغبنيف(") هماصف

 قياضت دنع ناضمر موصب ادبي نأ انمدق اميف بجو امنإو ,(9) ىدهلل همزلام

 املف . ناضمر ءاضقل ماعطإلا هيلع قلعت ىدهلا موصب أدب نإ هنأل ؛ تقولا

 هللاو> . اذهل 47 ىلوأ ناك  هبأادبي مل نإ  رخآ مكح هيلع قلعتي ناك

 ش .(0) < لع

 لخد نأ ىلإ ناضمر ءاضق مصي مل اذإ هنأ ٍلعا : قحلا دبع لاق [167]

 نابعش ىلإ هريخأت هل غئاس ءاضقلا نأل « هيلع ماعطإال هلك هضرمف « نابعش

 نم( ") باتكلا ىف ركذام ىعاري امإو « طرفمب سيلفأ 77 «نابعش ضرم دقو»
 نابعش رهش ىف ضرملا نم ةقافإلا دعبو . رفسلا نم نايتإلا دعب ءاضقلا هكرت

 .(9/هيلإ ءاضقلا رخّوي نأ هل زوجيام رخآ(62 وه كلذ نأل ؛

 موص هيلع ىذلا أدعبا اذإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق ]١4[

 وأ انايسن رطفأ وأ « حبذلا مايأ رطفأف . لالهلا لوأ ىف نيعم ريغ عباتتم

 فالخب . رطفأام ددع الإ هيلع سيل نيرشعو اعست رهشلا كلذ ناكو . ضرمل

 . 18ال/١ ةنودملا : رظنا (1)

 .م: ىف تسيل (؟0)

 . ىدهلا نم : ع ىف (0)
 .الوأ: م. ح ىف )ل

 .ع :ىف تسيل (ه)

 . م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (7)
 . 197/1١ ةنودملا : رظنا (0إ)

 .ح :ىف تسيل (4)

 . 197/١ ةنودملا : رظنا (و)



) 

 .(؟)اموي نيثالث لمكي اذه « لالهلا ريغ ىلع هموص ًادعبا «١7 ولامج

 , نيثالث مي هنأ حبذلا مايأ رطفأ ىذلا اذه ىف سانلا ضعب بهذ دقو

 نأل : لاق . طقف رطفأام ددع هيلع امنإ اذه ؛ ضرمل وأ ايسان رطفأ اذإ فالخب

 لخد دق « لالهلا ىلع هموص ًادعبا دق ناك نإو . حبذلا مايأ رطفأ ىذلا

 .ء رطفت رحنلا مايأ نأ هملعل . هلاصتا ىلع هئدعبي ملو . موصلا ةقرفت ىلع

 لوألا لوقلاو . موصلا ةقرفت ىلعأ؟)ءىدبتي مل ضرمل وأ اوهس رطفأ ىذلاو
 6 « رلعأ هللاو> . ىدنعأ 4 / بوصأ

 ةنس رذان ىف نييورقلا نم انخويش ضعب بهذ : قحلا دبع لاق ]١45[

 ةالص رذني ىذلا كلذكو ؛()اعيمج نيلوقلا ىلع ناضمر ىضقيال هنأ اهنيعب
 نيلوقلا ىلع رصعلا ةالصو رهظلا ةالص رادقم ىضقي نأ هيلع سيل موي

 , تقولا كلذ ىف ىلصيام لثم ىضقيف رصعلا ةالص دعبام امأو ,(7)اعيمج

 ىتلا رحنلا مايأ لثقم . نيلوقلا دحأ ىلع ريدقتلا ىلع ةالصلا تزاج ول

 . ٠ هرذن نع جراخ وهف ناضمر ىف مئاص هنأل : لاق . اهئاضق ىف هلوق فلتخا

 ء رصعلاو رهظلا ةالص نم هل دبال هنأ اضيأ ٍلع دق ء موي ةالص رذن ىذلاو

 وه « رصعلا(4/ ةالص دعب ىنعأ . هيف ةالصالامو . هرذن نع جراخ كلذف

 ءاضق ىف فالتخالا(47 لخدف , مئاص ريغ اهيف وه ىتلا رحنلا مايأ لغم

 .ول:ع بح ىف ()
 . 1١89/١ ةنودملا : رظنا (؟)

 . أدبي مل: م ىف 4

 . باوصلا : مف (4)
 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيباه (0)
 . اهنيعب ةنس مايص رذن نميف مساقلا نبا لوقو . كلام مامإلا لوق : نالوقلا (1)

 . 188/١ ةنودملا : رظنا

 .ع : ىف تسيل (0)

 .م. ع: ىف تسيل (4)

 . لخدي : م ىف 0



 ( ؟51)

 هلك(" ) كلذ ىف لخدي :(5)«فالخلا لب> : انخ ويش نم هريغ لاقو .(1) كلذ

 . انفصو اميف كلام لوق نم فالخلا ىرهبألا ركب ىبأ(4](«باتك ىف كلذكو»
 .(5) عاف

 ىف 7) لجرلا ءىطو اذإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [1-]
 ةرافك هيلعأ") تبجو مويلا كلذ ىف ىرخأ ةرات ءىطو مث . رفكف ناضمر
 ىذلا اذهف ؛ ارارم ءىطو ىتح(4) (رفكي مل ناك نإ امأو> . ةيناث

 .(11/ | ريغك مهلوصأ ىف دوجوم اذه لثمو : لاق .("١)ةدحاو ةرافك(42 هئرجت

 وهو - سبل وأ بيط نم ةيدفلا هيف بجتام رركي ىذلا كلذ('؟) نم

 ء دمع مث ؛ ةيدفلا جرخأ هنأ ولو . ةدحاو ةيدف كلذ نم هئزحي هنأ مرح

 امنإ) فذقلا رركي ىذلا كلذكو . ىرخأ ةرات ىدتفا ءكلذ لعفف

 . دحلا هيلع ررك « فذقف دمع مث ء دحف ؛ فذق ولو .« دحاو دحأ١)«هيلع

 روظحم ءطولاف ءىطوف('4)ءطولا كلذ دعب دمع مث « رفك اذإ هنأب جعحاو

 هلعفل نوكي نأ بجوف «. اهكاهتنا هل غوسيال ةيقاب مويلا ةمرحو . هيلع

 اربع
 / . ١9٠١/١ ةنودملا : رظنا 0
 . م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (؟)
 .اذه: ع « ح ىف 0

 . باتك ىفو : م ىف نيتيوازلا نيباه (4)

 . ع: ىف تسيل (4)

 .ع م2 ح : ىف تسيل 0(

 . بجو : م ىف 0

 . رفك نكي مل نإ امأو : ع ىفو . رفكي مل نإ امأو : ح ىف نيتيوازلا نيبام (8)
 . هيزجي : م ىف 0

 )١( ةنودملا : رظنا ١/191 .
 . ريثك : م« ح ىف 3

 ضعب ةلأسملا لقن دقو : هلوق ةياهن ىلإ (م) نم صقتن أدبي ةملكلا هذه نم (1

 . لوألا ةاكزلا باتك ةياهن نم بيرق وهو . "نيرصتخملا

 . ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (1)
 . ع: ىف تسيل (14)
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 نأ نيب قرفال : لاقو . انخويش نم هريغ هفلاخو . اضيأ فنأتسم مكح

 ةرافك ىوس كلذ ىف هيلع سيل هنأ . ارارم أطي وأ ءأطي مث ةرافكلا جرخي
 . هتمرح كته دقو . هواضق بجو دق مويلا كلذ موص نأل . ةدحاو

 اذه لثم نإ(1) ىل ليقو . هيلع كلذ رركتي سيلف « ةرافكلا هيلع تقلعتف

 .(5)«فالخلا لئاسم> ريبكلا هباتك ىف ىدادغبلا راصقلا نبا هركذ

 امإ : ءايشأ ةثالث دحأب هسفن نع لجرلا رفكي : قحلا دبع لاق [151]

 نإو ,(؟)انيكسم نيتس ماعطإ وأ « نيعباتتم نيرهش مايص وأ  ةبقر قمع
 اهنع رفكيف « ةرحلا هتجوز هركأ اذإ امأو .(4) ءاعطإلا هل بحتسي كلام ناك

 دحأ موصيال هنأل , انيكسم نيتس ماعطإب وأ . ةبقر قتعب امإ : نيئيش دحأب

 اهنع موصيال ذإ . ماعطإلاب اهنع رفكيف . هتمأ ءىطو اذإ امأو ,(6) دحأ نع

 ء اهنع ديسلا رفكل ةمألا(1] تعواط ولو ء اهل تبغيال قتعلا ىف ءالولاو
 ءطو نم دحتال ةقحتسملا نأ ىرت الأ ء اهيف ىذلا قرلل هاركإلاك كلذو

 .(5) تعواط نإو . ديسلا

 ةهركم هتجوز ءىطوأ")اذإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [167]
 ةأرملا ترفكف(4) اهنع هب رفكيام هدنع نكي ملف « اهنع رفكي نأ هيلع بجوف

 وأ ماعطلا ةليكم نم لقألاب جوزلا ىلع تعجر « ماعطإلاب اهسفن لام نم
 " 7]"00ناك كلذ ىأ ,(9/ قحعملا ةميق وأ« ماعطلا كلذ هب ترتشا ىذلا نمثلا

 . ح : ىف تسيل 4

 : . فالخلا لئاسم ىف : ع ىف نيتيوازلا نيبام (0)
 . 19؟/١ ةنودملا : رظنا (0)

 . 06/7 ىقتنملا ء 1931/١ ةنودملا : رظنا (4)
 . 564/7 ىقتنملا : رظنا (4)

 . "45/؟ ليلجلا بهاوم : رظنأو . ه: نم تبثملاو . تعاط : خسنلا رئاس ىف )3(

 .اذإو : ع ىف (0)

 . ح : ىف تسيل 2

 . ش : نم تبثملاو . قتعلا : خسنلا رئاس ىف (9)
 . ع: ىف تسيل (0)
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 ماعط وأ ضرع نم هب لمحتام ىرتشي(1] ليملاك(١) تسيلو ؛ هب تعجر لقأ
 ليمحلا نأل . هب هارتشا ىذلا نمثلاب عجري اذه .(9) بئاطلت كلذ عفديو

 كلذ ىرتشي دقف . ليمحلا بلوط اذإ هنأ ملع دق ميرغلاو « كلذب ذوخأم

 نكت ا ةجورلاو . ميرغلا(4) لخد كلذ ىلعف « هدنع نم هيدؤي وا« نمثب

 ىدأ ىنجأك ىه اممإف . كلذب ةذوخأمالو , اهسفن نع رفكت نأ ىلإ ةرطضم

 ىذلا نمثلا نم لقألاب اضيأ عجري امنِإ ىنجألاف « ليمحكال ميرغلا نع

 نيدلا وأ . اماعط ناك نإ ماعطلا لثم وأ . ضورعلا ةميق وأ . هب ىرتشا

 , عوطتم وه امنإو « كلذ همزلي نكي مل ىبنجألا نأل . ميرغلا لبق ىذلا

 نأ الإ مايصلاب ةمألاو دبعلا رفكيو :(7)انخويش ضعب لاق [6١؟]

 , ماعطإلا ىف ديسلا امهل نذأي نأ الإ . امهيلع انيد ىقبيف « ديسلاب كلذ رضي

 هملسي نأ امإ . ةيانج ىهف . هنع رفكي نأ(4]همزلي نمب دبعلا لعف(4) نإف

 تبلط نإو ,(1*] <هتميق نم وأ> . كلذ نم لقألاب هيدفي وأ . اهيف هديس

 ديسلا ىضر نإو . زجي مل اهسفن نع موصتو . كلذ ذخأ كلذ اهب لوعفملا

 . هل نْمال مايصلاو . مايصلل انُث ريصيف « اهل بجي مل هنأل

 . سيلو : ح ىف ()
 لك ةماعزلاو ةنامضلاو ةلافكلاو ةغللا ىف ةلامملا" : 94/ه ليلجلا بهاوم ىف لاق (؟)

 . "دحاو ىنعع كلذ

 . "قحلاب ىرخأ ةمذ لغش نامضلا" : 95/ه اضيأ لاقو

 . بلاطلا ىلإ : ع ىف ()

 . "5/7 ليلكإلاو جاتلا : رظنا (ه)

 . ع: ىف سيل نيتيوازلا نيبام ()
 . انباحصأ : ح ىف (0)

 .ناود:ع ىف (8)
 . همزلت : ح ىف (9)

 . هتميق نمو : م. ع ىف نيتيوازلا نيبام 0
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 رخآ ناضمر ءاضق هب ىوني ٠ ناضمر ماص اذإ : قحلا دبع لاق [154]

 حتفب رخآلا ةظفللا هذه طبض ىف فلتخا . رخآلا ءاضق هيلعو , هئزجي : لاق

 . رضح ىذلا رهشلا نع كلذ هئرجي نأ نيلوقلا بوصُأو . اهرسكب وأ ءاخلا

 .(0) لا ةلأسمك تسيلو .(” باتكلا ىفام ىنعم وهو ,(1) لوألا ىضقي و

 نأل باوص انهه موصلاو جملا نيب مساقلا نبا قيرفت ىضاقلا ليعامسإ لاق

 . اهنيعب ةنس ىف*)اضرتفم جملا سيلو «(4]هنيعب ضرتفم ناضمر رهش
 ىلع رضح ىذلا رهشلا اذه نع هأزجأ اذإف : قحلا دبع لاق ]١50[

 ناضمر لخد نأ ىلإ هطيرفتل لوألا رهشلا نع ماعطإلا هيلعف . ليوأتلا اذه

 ءاضقأ“ هيلعو لوألا رهشلا نع هئزجي هنأ لوأت نم ليوأت ىلع امأو . ناث

 ماعطإلا هجوتي امن هنأل « لوألل معطي نأ هيلع سيلف « ىناثلا ناضمر

 هيلع عطقي مل انههو . رهشلا ءاضق نع هعطقي ىذلا مايصلل ناضمر لوخدب

 .(9) « لع هللاو> . لوألا رهشلا نع هئرجي ناضمرلا اذه ناك امل ءىش

 ءاضق هب ىوني ناضمر ماص اذإ م: ليق نإ : قحلا دبع لاق [1651]

 ليوأت ىف تفصو ىذلا فالتخالا ىلع . امهدحأ نع هئزجي هيلع ناضمر

 زاوملا نبا مالك نم  مايصلا باتك ليبق  ةلأسملا هذه فنصملا دروأ دقو : تلق ()

 نبا حيجرت ىلإ هلحب ىف انرشأ دقو . امهنم دحاو نع هئزجيال انه موصلا نأب

 . هيلع ىضاملا ءاقبو . رضاحلا نع هؤازجأ اهيف مساقلا

 | . 18/١ ةنودملا : رظنا (؟)

 ىف ىشمف . جحي نأ دارأف . جحلا هل قبسي ملو ىشم رذن هيلع ناك لجر ىف ىهو (0)

 . مالسإلا ةجحو هرذن ءاضق ىونو هذه هتجح

 ةضيرف ىضقيو هرذنل نوكي ىشملا نأب : ةلأسملا هذه نع مساقلا نبا باجأ دقو

 . جملا
 . 5/١ ةددلا

 . هنيعل : ع ىف (4)

 . خسانلا نم هلعل ىوحن أطخ وهو . ضرتفم : ح ىف (ه)
 . هيلع : ح ىف 00

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (0)



 ( ؟:ه)

 . هضرفل ناضمر هئزجيال , هراهظ نع ناضمرو نابعش ماص اذإو ,« كلذ

 هب ىوني ناضمر ماص اذإ هنأ : باوجلاف ؟كلذ نيب قرفلا امف .« هراهظلالو

 موص جرخأف . ةوقلاو ةبترلا ىف هلثمل هماص دق اذهف ؛ رخآ ناضمر ءاضق

 امل هماصو .« ضرف ريغل هجرخأ.رخآلاو , امهدحأ نع بانف « ضرفل ضرف
 . ملعأ هللاو . اذهل امهنم دحاو نع هئزجي ملف ؛ هتوق ىفالو . هسنج نم سيل

 هتالص ضفر نم : انخويش نم دحاو ريغ لاق : قحلا دبع لاق ]/١51[
 هءوضو ضفر وأ 2 همارحإ ضفر نم فالخب « ١ اضفار ناك هموص ضفر وأ 0

 كاسمإلا موصلا ىف ضرفلا نأ كلذ نيب قرفلاو . هلالخ ىف وأ . هلامك دعب

 دقف ء رطفلا ةينب قأو . هب بطاخملا ىعرشلا كاسمإلا ضفر اذإف ,(؟) هيف

 امنإ اضيأ ةالصلاو . هموص لطبف . كاسمإلا نم هب بطوخام دض هنم لصح

 ىتح اهكرت ىونو . اهضفر اذإف . عرشلا هبجوأام ىلع اهلمع لاصتا اهليبس

 ء برشيو « لكأيو .(") ىشمي وأ ء ءاش نإ ثدي هنأ هسفن ىف رمتسا
 نم سيلام اضيأ هنم لصح دقف ؛ةالصلا(4) نم لمع ريغ ىف هنأ ىلع ىداتو

 . اهليبسبالو ةالصلا ةنس

 ىلإ هتين تلاح نميف . اذه نم رسيأ وه اميف انباحصأ فلتخا دقو

 ثباعلا دماعلا امأف . اوهس كلذ لعف هنأ ىلع اذه ةضيرف ىف وهو « ةلفان

 اذهف . هلامك دعب هءوضو ضفر نم امأو . هسفن ىلع دسفي هنأ هيف فالخالف

 سيل ءوضولا ضفرو « هتراهطب هنع عفترا دق ثدحلا مكح نأل ءىشب سيل

 ريدقت انه  هانعمو . كرتلا ةغللا ىف ضفرلا" : 760/١ ليلجلا بهاوم ىف لاق (1)

 ةدايز هيفف . ةراهطلا باتك ىف هعجارو . "”مودعملاك ةينلاو ةدابعلا نم دجوام
 .ةدئاف

 .ع : ىف تسيل (0)

 . ىشميو : ح 2 6

 .ع : ىف تسيل (:4)



 ( ؟دج)

 اذإ كلذكو « هضفر ىلإ( ؟] تفتليالف « هتراهطأ١) ضقن هيلع لخد ثدحي
 نم لسغام نأل ءىشب سيل هضفر ؛ هلمكي مل وهو ,. ءوضولا ضفر ىون

 داع اذإ هايإ هضفرل مكحالف . هنع عفترا دق ثدحلا مكح ءوضولا ءاضعأ

 هضفر سيل همارحإ ضفار اضيأ كلذكو ,(1]برقلاب هءوضو قاب لمكأف
 داع مث . همارحإ ضفر اذإف . اهيتأي عضاوم هيلع امنإ هنأل . هيف وه امل داضمب

 نإ امأو « امكح هضفرل؟) لعجي مل« اهلعفف . اهب بطاخي ىتلا عضاوملا ىلإ

 ةين ريغب اهلعفو ء ضفرلا ىون هيلع(0) بجت ىتلا لاعفألا نيح ىف ناك“
 . لعأ هللاو .(4]كلذل كراتلاك(") دعي , ضفار(7) وهف هوحنو فاوطلاك

 ىأر نيح(4)"هذه ةعدبلا تمعن" : هللا همحر رمع لوق [١هم]

 نم 8١ص رظنا . (ضعب) لاقف شماهلا ىف هححصو (دعب) بلصلا ىف: ع ىف (0)
 . طوطخملا

 . تفتلي مف: ع ىف (0)
 دبع دصقي هلاقنا بئارغ نم وهو" : ىجان نبا نع القن بهاوملا بحاص لاق (+)

 . ؟ة/ بهاوم : رظنا . ىلقصلا قحلا

 . ش : نم تبثملاو . بحي : خسنلا رئاس ىف (ه)

 .اذهف:ع ىف (5)
 . دعب : ح ىف 00

 ليلكإلاو جاتلا هشماهو ليلجلا بهاوم : ةلصفم ضفرلا ةلأسم ىف رظنا ()

 ش . 7-ما

 ناضمر مايق ىف ءاجام باب . ناضمر ىف ةالصلا باتك .ًاطوملا ىف كلام هجرخأ (9)

 ٠ ليوط ثيدح نم ءرج رخآ وهو 9١-95 ص

 . حيوارتلا باتك . هذه ةعدبلا معن ظفلب كلام قيرط نم ىراخبلا هجرخأو
 . ؟ها؟ر/”" ناضمر مايق لضف باب

 ىلص ىنلا ننس نم ةنس ناضمر مايق : //٠١8-٠١1 ديهمتلا ىف ربلا دبع نبا لاق

 ذإ باطخلا نب رمع اهنم نسي ملو , اهيف بغرم اهيلا بودنم ملسو هيلع هللا

 نم عنمي ملو ء هاضريو هبحي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثناكام الإ اهايحا

 هللا لوسر نم رمع كلذ ملع املف . هتمأ ىلع ضرفي نأ ةيشخ الإ هيلع ةبظاوملا

 هيلع هتوم دعب اهنم صقتيالو اهيف دازيال ضئارفلا نأ ملعو « سو هيلع هللا ىلص

 - . ةرجهلا نم ةرشع عبرأ ةنس كلذو . اهب رمأو اهايحأو سانلل اهماقأ . مالسلا
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 نأل ء دحاو ءىراق ىلع مهعمج ةعدبلاب ىنعي امنإ.(١) ءايقلا نولصي سانلا

 دحاو ءىراق ىلع رمع مهعمجف . اعازوأ نولصي اوناك امنإ كلذ لبق سانلا

 . ةالصلاال ةعدبلا وه دحاو ءىراق ىلع عمجلا اذهف

 كرت مث ,(1) كلذ مالسلا هيلع ىنلا مهب ىلص دق سيلأ : ليق نإف

 ؟ةعدب دحاو ءىراق ىلع مهعمج رمع لعج فيكف

 راصف . ةئسلا تلاز , هكرت مث « كلذ( ؟") < ىنلا لعف امل: ليقإ

 تركذ « هللا همحر دمحم ىبأل تيأر اذكه . ةنسح ةعدب كلذ دعب مهعمج

 . ظفللا نود ىنعملا

 ةينسل لدتساو « مالكلا اذه وحن : 0-09 ىواتفلا ىف ةيميت نبا ركذو ب

 مامإلا عم ماق اذإ لجرلا نإ" : مسو هيلع هللا ىلص هلوقب ةعامج ناضمر مايق

 ٍةليل مايق هل بتك فرصني ىتح

 ليسلا ىف ىناكوشلا لاق . هنع هللا ىضر رذ ىبأ ةياور نم ثيدحلاو : تلق)

 لاجر هلاجرو ىذمرتلا هححصو ننسلا لهأو دمحأ دنع تبث : 89/١" رارجلا

 ةيوغل ةعدب دوصقملا امنإ ةعدب كلذ ةيمست نأ ىلإ ةيميت نبا بهذ امك . ( حيحصلا

 ءافلخلا ةنسو قنسب مكيلع" : ممسو هيلع هللا ىلص هلوقب كلذل لدتساو « ةيعرشال

 مكاياو . ذجاونلاب اهيلع اوضعو اهب اوكسق . ىدعب نم نييدهملا نيدشارلا

 ىذمرتلا هححصو ننسلا لهأ هاور لاقو . "ةلالض ةعدب لك نإف رومألا تاثدحمو

 ىمسي ناك نإو ء ةيعرش ةعدب سيل نودشارلا ءافلخلا هنس اميف لاق مث ء هريغو

 . ءىدتبا هنوكل ةعدب ةغللا ىف

 نم لصأ هل ناكام امأو .. ' : 77ص مكحلاو مولعلا عماج ىف بجر نبا لاقو

 ةغل ةعدب تناك نإو اعرش ةعدبب سيل هيلع لدي عرفا

 ء مدقت لاثم هل سيل ءىش لك ةعدبلا" : 778/١ ىرابلا حتف. ىف رجح نبا لاقو

 ىف تدرو نإو . مذي امب عرشلا فرع ىف صتخيو . مذيو دمحبام ةغل لمشيف

 ىوغللا اهاتعم ىلعف دومحملا

 . 194/١ ةنودملا : رظنا (1)

 .ع ا: ىف تسيل (0)

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لعف هل لقف : ح ىف نيتيوازلا نيبام (©)



(58 ) 

 )١( فاكتعالا باتك

 ليثامتلا هذهامإ : ىلاعت هللا لاق . ثبللا : ةغللا ىف فاكتعالا [169]

 : فوكعلاف .(؟)!افكاع هيلع تلظ ىذلاإ : لاقو ,(؟)1نوفكاع اهل متنأ ىلا

 لاق ىلاعت هللا نأل . كلام دنع( 80 ءوصب الإ نوكيالو .(4) ةيعرشلا ةمزالملا

 ديري .(5][دجاسملا ىف نوفكاع متأو نهورشابتالو ليللا ىلإ مايصلا اوقأ مثأ
 . نوئاص متنأو اهيلع متن ىلا ةلاحلا ىلع“

 : ىلاعت هلوق نوكي نأ ةيآلا هذه ىف انيلع رومألا دشأو

 نم مدقتام ىلع ادئاع وأ ؛ افتأتسم( )مالك نوكي نأ لمت !نهورشابتالوإ

 . موص ىف فكتعا مالسلا هيلع ىنلا انيأرو . المت ناك اذإف موصلا ركذ

 عم مالكلاو . بوجولا كلذ ىضتقاف ,(48) نايبلا عقوم اعقاو هلعف راص

 )1١(. كلذ ىف راثكإلا اندصق سيلو ؛ لوطي (47«ةلأسملا هذه ىف> انفلاخم

 هتمزل روهش وأ رهش وأ مايأ فوكع ىون اذإ : قحلا دبع لاق ]17٠[

 ءدحاو مويك  هلاصتال هلك كلذ نأل . اهنم موي لوأ ىف لوخدلاب

 ىذلا مويلا الإ هنم همزليال اعباتتم هاون نإو اذه . اموص ىون نم فالخب

 .ه(ء ش٠: نم تبثملاو . فوكعلا : خسنلا رئاس ىف (1)

 . ءايبنألا ةروس 0؟ ةيآلا نم (؟)

 . هط ةروس نم ةا/ ةيآلا نم م١

 . الال/؟ ىقتنملا : رظنا . ةدابعلل دجسملا ةمزالم ىأ (:«)

 . 190/١ ةنودملا : رظناو ءموص ىف : ع ىف (ه)

 . ةرقبلا ةروس نم ١مال ةيآلا نم (5)

 . ح : ىف تسيل (0)

 . نايب : ح ىف 20

 . ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (9)
 ىلع ةلباتحلاو ةيعفاشلاو . ةيكلاملاو ةيفنخللا بهذم وه فاكتعالا ىف موصلا طارتشا )١(

 دهتجملا ةيادب « 4:/469-451 ىنغملا : ةلدألاو لاوقألا ىف رظنا . موصالب هزاوج

 . :8؟-عع/



 ( ؟54)

 نع لصاف ليللا نأل « الصتم موصلا لمع سيل هنأل ء. ةصاخ هيف لخد

 ىف دحاولا مويلاك وهف « راهنلاو ليللاب لصتم هلمع فوكعلاو .« موصلا

 همزليال موصلا لثم هلزنم ىلإ ليللاب هيف بلقني ناك اذإ راوجلاو ء موصلا

 هيف هلوخدب هيلع بترتي امنإ موي لكو ,(١]هنم موي لوأ الإ لوخدلاو ةينلاب
 لوأ ىف لوخدلاب فوكعلاك وهف :(1]<(هلزنم ىلإ ليللاب» هيف بلقنيالام امأو
 ٠ ملعاف ٠ هعيمج همزلي موي

 ىف طرش اذإ> : نييدادغبلا ضعبل تيأر : قحلا دبع لاق --0-32 ]١5[
 ىف لخد نإ هنأ ,(9) «فاكتعا ىلإ دعأ مل اذك ىل ضرع نإ فوكعلا

 نإو 2« ةرورضل الإ ج رخج مو ,(4) هيلع ىضملا همزل طرشلا اذهب فاكتعالا

 فاكتعالا رذن نإو .« هيضقي نأ همزلو , هفاكتعا ضقتنا ةرورض ريغل جرخ

 هانعم .(5) فكتعملا ركس اذإ : باتكلا ىف هلوق : قحلا دبع لاق |1817

 ىدادغبلا راصقلا نب نسحلا ىبأ باتك ىف تيأرو « ماعط نمال ,(92) مخ نم

 رئابكلا ىرجب ىرجي امم هوحنو اذه : لاق « لتق وأ« ىنز وأ ء قرس اذإ

 نم نأ(8/) ىكحو ةلأسملا ىف لمتحم رمألا نإ : لاقو . هفاكتعا هب ضقتني

 « هتأزجتالو كلذ ضيعبت هنكميال ةرواجم وأ نيعم موي موص ىف لخد اذإ هنأ ىنعي (1)

 . لاصتالا ىف كلذ ةباثمب نوكت اهنإف امايأ فاكتعالا ىون اذإ كلذك

 فاكتعالا ةنس نع جراخ كلذو . ليللا نود راهنلاب دجسملا موزل ىه: ةرواجملاو

 . فاكتعالا ىف عنتمي امم هيف عنتميالو

 . 5١1/١ ةنودملا « :59/؟ ليلجلا بهاوم : رظنا '

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (0)
 . ىفوكع ىلإ دعأ مل اذك ضرع نإ طرش اذإ : ح ىف نيتيوازلا نيبام (0)

 . "تضم ىتلا ةنسلا ىف فاكتعالا ىف طرشال" : ١96/١ ةنودملا ىف ءاج )ع

 .ع ا: ىف تسيل (4)

 هنع كلذ بهذي مث اليل ركسي فكتعملا تيأرأ : (تلق)" : ١98/١ ةنودملا ىف ءاج (+)

 . "معن : لاق ؟هفاكتعا هيلع كلذ دسفيأ حبصلا رجفني نأ لبق

 . ةرمخ : ح ىف 0

 . ىكحو : ع ىف 29



) ( 

 فوكعلا(١) ضقني نايصعلا رئاسو بذكلاو ةبيغلا نإ : لوقي نم سانلا

 2 ةفكتعملا تجرخ اذإ : انخويش ضعب لاق : قحلا دبع لاق [7١؟]

 اهيلعو . اهفاكتعا ضقتنيو . هاركإلاب رذعتال . ةهركم اهجوز اهئطوف

 ايسان ءىطو اذإ فكتعملا نأ ىرت الأ « موصلا ىف ةهركملا فالخي( "7 هوادعبا

 ىف فلتخم وهسلاو دمعلاو .15/هدمعو هوهس نيب قرفالو « هفاكتعا ءىدتبي

 . موصلا

 رذنت ةأرملا ىف انخويش نم دحاو ريغ لاق : قحلا دبع لاق [174]

 تعرشف ءرهشلا لوخد لبق اهقلطي وأ . اهجوز توميف « هنيعب رهش فاكتعا

 ىف تيبملا بوجو نأل . ةدعلا ىلع ىدامتت اهنإ : رهشلا لخد مث ,ةدعلا ىف

 دقعني امنِإ فاكتعالا ذإ , فاكتعالا بوجو قبس دق ةدعلا ىضقنت ىتح تيبلا

 ايصاع نوكي نأ ريغ نم هيلع رداقوهو . هيف لوخدلا هنكمي نأب « هرذان ىلع

 اهنكمي مل , اهتيب ريغ ىف تيبت نأ نع ةيهنم ىهو . فاكتعالا ءاج امل هذهو

 . فوكعلا اهعم حصيال ىتلا ةضيحلا كلذ هبشأف . ةيصعب فوكعلا ءادعبا

 عرشلا هيلع اهبلغ امل اهيلع ءاضقالو . اهتيب ىف ةأرملا هذه موصت نأ ىغبنيف

 . رلعأ هللاو . هيلع ءىشال هنأ(4) ضرمف . هنيعب ماع جح رذانك فاكتعالا نم

 : ردقلا ةليل ىف مالسلا هيلع ىنلا لوق : قحلا دبع لاق [7١ه]

 نيقب عستلا نيزم نبا باتك ىف(0)"ةسماخلاو ةعباسلاو ةعساتلا ىف اهوسمتلا'

 لمح ىذلا بيبح نبا ريسفت فالخ اذهف .(50"نيقب سمخلو , نقب عيسلو

 . ضقنت : ع ىف (1)
 . 9١ا//١ ةنودملا : رظنا (؟)

 . 185/١ ةنودملا : رظنا (+)

 . هضرمف : ع ىف (4)
 ةليل لضف باتك . تماصلا نب ةدابع ثيدح نم . هحيحص ىف ىراخبلا هجرخأ )هز

 . ًاطوملا ىف كلامو , ؟ةد/* سانلا ىحالتل ردقلا ةليل ةفرعم عفر باب , ردقلا

 . ١7ص ردقلا ةليل ىف ءاجام باب . فاكتعالا باتك

 . هححصو ىذمرتلاو , دمحأ هآور : "ا/*/ه راطوألا لين ىف لاق (+)



( "1 

 لعجي ملو ةليللا كلت دع بيبح نبا نأل . رهشلا ناصقن ىلع كلام لوق

 .(9)وربدعف « نيزم نبا باتك ىف امك( ؟)اسمخ وأ اعبس وأ اعست(١) اهدعبام

 .ح : ىف تسيل (0)

 . 1١7-8؟09//١ ةنودملا عم دشر نبا تامدقم : رظنا (؟)

 . كلذ ربدتف : ع ىف (0)



 ( م7 )

 () لوألا ةاكزلا باتك

 ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاوإ : لجو رع هللا لاق [177]

 ىف امهايإ هعمجو [اهنوقفنيإ : .ىلاعت هلوقق .(")[هللا ليبس ىف اهنوقفنيالو
 , ةاكزلا ىف امهعمج كلذل بجوف . دحاولا ءىشلاك امهنأ ىلع ليلد ريمضلا

 لقي ملو .()[هوضري نأ قحأ هلوسرو هللاوإ : لجو زع هلوقك اذهو

 . مالسلا هيلع هلوسر اضرب هللا اًضر ناك امل « امهوضري

 ,(4)اقرو بهذلا نع جرخأ اذإ :(4) «زاوملا نب> دمحم لاق [1717]

 . - ترثك وأ تلق  ؛ ةميقلا جرخأ ابهذ قرولا(5) نع وأ

 نع كلذ صقني ملام اقرو بهذلا ةميق جرخي : بيبح نبا لاقو ]١14[

 .(4)ةنودملا ىفام ىنعم وهو . باوصلا وه دمحم لوقو .(" مهارد ةرشع

 دسم دست ىهف مهارد ةرشع نع تصقن نإو ةميقلا نأ كلذو . ملعأ هللاو

 . ائيش نيكاسملا ملظي مف . عافتنالا ىف هبانم بونتو ,(3)بجاولا بهذلا
 ىلع تداز اذإ ةميقلا جرخي هبهذم ىلع هنأ بيبح نبا لوق فعضي اممو

 .ه. ش : نم تبثملاو « قرولاو بهذلا ةاكز باتك : خسنلا رئاس ىف )١(

 . ةبوتلا ةروس نم . ”4 ةيآلا نم (0)

 . ةبوتلا ةروس نم 2. 5؟ ةيآلا نم م(

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (4)
 . ةضفلا : قرولا (6)

 ١ ٠ نعو : ح ىف 0(

 . 708/١ ةنودملا عم دشر نبا تامدقم : رظنا (0)

 ةاكز ىطعأ نإ تيأرأ" : هلوق نم 708/١ ةنودملا ىف ءاجام ملعأ هللاو - دصقي (4م)

 ىطعأف « لوحلا اهيلع لاح هدنع تناك مهرد فلأ ىهو هيلع تبجو دقو هلام

 فلألا هذه رشع عبر هتميق ضورعلا نم اضرع وأ اريعش وأ ةطنح اهتاكز ناكم

 كلذ ةميق وأ اقرو ىطعي نكلو اضورع ىطعيال : كلام لاق : (لاقف) ؟مهرد

 . "ابهذ

 .ع : ىف تسيل (9)



 ( مع )

 طقس اذإ مهارد ةرشع نع ناصقنلا ربتعي الأ ىغبني كلذكف « مهارد ةرشع

 . ملعأ هللاو . رخآ ىف طقس هجو ىف ةرشعلا ديدحت

 ىور دقو . ىلحلا ةلأسم ىف باتكلا ىف ىرج : قحلا دبع لاق ]١19[

 املك « عيبلل هسبحف . هثرو وأ « ايلح ىرتشا اذإ : اضيأ هريغو مساقلا نبا
 تاياورلا ضعب ىف انهه : نييسلدنألا ضعب لاق .(17ةراجعل وأ عاب جاتحا

 ضعب نم ةطقاس ىهو , ةراجتل وأ عاب جاتحا املك : هلوق دعب ةاكز ةدايز

 (؟) تعش“ اذإ اهنأل . ةظفلل هذه توبثب الإ ةلأسملا هذه حصتالو 2« تاياورلا

 نباو (5) ىلعو مساقلا نبا( ةياور ىف اهلبق روكذملا ىلحلا نأ ىلع تلد

 ىف تأي 1 هنأ ىلع اضيأ تلدو « ةراجح هعم سيل ةضف وأ بهذ ىلح(5] عفان

 اذإو ,(؟)اثوروم ناك اذإ .« ركذ ةراجحلاب طوبرملا ىلحلل ةلأسملا(5) هذه

 . ةراجتل وأ" هلوق دعب ةاكز ةملك اهيف تبثأ دقو . 799/١ ةنودملا : رظنا ()

 . تعبت : ع ىف (0)
 . ةلأسم ىف: ع ىف (0)
 . 311/١ ةنودملا : رظنا . ىسنوتلا دايز نب ىلع - ملعأ هللاو - هب دوصقملا (4)

 . كلام نع ًاطوملا ىوار . نسحلا وبأ . ىسنوتلا ىسبعلا دايز نبا وه اذه ىلعو

 . مهريغو . ثيللاو . ىروتلاو « كلام نم عمس

 . امهريغو « تارفلا نب دسأو ء نونحس هنم عمسو

 . دايز نب ىلع لثم ةيقيرفإ تبجنأام' : نونحس لاق
 . ها181 ةنس سنوتب ىفوت

 1784/١-/710 سوفنلا ضاير ء 7؟770-75ص سنوتو ةيقيرفإ ءاملع تاقبط : رظنا

 . "٠ص رونلا ةرجش . ١-48 جابيدلا « ٠5ص ءاقتنالا

 نع ىور . دمحم وبأ , غئاصلاب فورعملا . موزخم ىنب ىلوم « عفان نب هللا دبع (ه)
 . ثيدح بحاص نكي ملو « ةنانك نبا دعب ةنيدملا ىتفم ناكو . هب هقفتو . كلام

 ىف بهشأ عامسب نورقم هعامسو . قيللا ىبي نب ىبيو .« نوئحس هنم عمس

 . ه185 ةنس ةنيدملاب ىفوت

 . :١٠-عئءقةر/ا جابيدلا 18-231350 كرادملا ء ةال-ه5 ص ءاقتنالا : رظنا

 .اذه: ع ىف )0(

 . انوزوم : مء ح ىف (0)



) 0: 

 هثرو وأ « ايلح ىرتشا نم نأ  هتبقعت اذإ - باتكلا ظفل كيلإ ىدأ تطقس

 ؛ ةراجتلل ىرتشي ضرعلا هلزنمب هنأ ؛ هعزن عيطتسيال ةراجحلاب طوبرم وهو

 )عم ذئنيح ليحتسيف 17 يدملا ريغو ريدملا ىف ركذام ىلع هيكزي هنأ

 اضورع دافأ نميف مهلوق لصأ .نع جرخيو . ةراجحلا نم ثرو اميف ةلأسملا

 موي نم لوحلا هنمث ىلع لوخي ىتح هيف هيلع ةاكزال هنأ هريغ وأ ثاريمب

 وأ ثاريمب اهنم' ديفأ امم ضورعلا رثاسك ىه ىلحلا ةراجح نأل) هضبقي

 .(")«هريغ

 ةلأسملا هذهل مهراصتخا ىف اوفلتخا نيرصتخملا ضعب تير دقو : لاق

 .(4/] ةظفللا ىف ةياورلا فالتخا نم كتملعأ امل الإ كلذ ىرأامو

 طوبرملا ىلحلا نإ : انخويش نم دحاو ريغ لاق : قحلا دبع لاق ]17١[

 ء هيف امل ىرحتلا ىلع(4) نيلوقلا دحأ ىلع هتاكز ؛ هعزن عيطتسيال ةراجحلاب

 . كلذ ريغ ىلإ ليبسال ذإ

 , ريسيب كلذ دعب مث . هاكزف ء هنزو ىرحت نإف : مهضعب لاق [11]

 ةيلحلا نم اهيفام ةميقو ةراجحلا ةميق ىلع نمقلا(1] ضبقي هنإف , هعيمج عاب
 نيح نمثلا هضبقو نزولا ىرحت ىلع الوأ هتاكز ريصتف , كلذ نزو ىلعال

 انايحأ ةراسخب ولو عقاولا رعسلاب عيبيف هوارشو هعيب رثكي ىذلا رجاتلا وه : ريدملا (1)

 . حبرلاو لصألا ىكزي « لصألا ىلع لوخلا لاح املك هلاومأ ىكزي اذهف

 ركتحن وهف « ريثكلا ةدايزلا اهب صبرتي ضورعلا ىرتشي ىذلا وهف : ريدملا ريغ امأ

 . الاوحأ هدنع تماقأ نإو ةدحاو ةاكز اهعاب اذإ الإ اهيكزيال اذهف

 فارشالا ؛ 7”؟هر/ك١ ةنودملا عم دشر نبأ تامدقم « ؟71:/١/١9 ةنودملا : رظنا

 . ١78 ص

 .عم: ع ىف (؟0)

 . ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (*)
 . 788/١ ةنودملا عم دشر نبا تامدقم : رظنا (4)

 . ؟"ال/١ ةنودملا عم دشر نبا تامدقم : رظنا (ه)

 . ضعب : ع ىف (5)



 ( مه )

 . نآلا هاكز ةراجحلا بان امف ,(1)< كلذ نزو ىلعال) . ةميقلا ىلع عيبلا

 دق هنأل . ءىش هيف هيلع نكي مل ةيلحلا بانامو . ريدم ريغ ناك اذإ ىبعأ

 . مدقت اميف هاكز

 . ةراجتلل ضرألا ىرتكا اذإ .: انخويش نم دحاو ريغ لاق [7١؟]

 عرزلا كلذب ديري ؛ هثرو دق ناك وأ . ةينقلل هارتشا اماعط اهيف عرزو
 ىف هيلع ةاكزال هعابو . الوح هدنع هدصح نأ دعب ماعطلا ماقأ مث « ةراجتلا

 ةينق هلصأام نأل , ةراجتلل هارتشا نق ماعطلا لصأ ناكاذإ فالخب . هنت

 ْ > أ هللاو .(5) ةينلاب ةراجتلا ىلإ لقتنيال
 مساقلا نبا ةياور ىف ضرتعم ضرتعا نإ .(")<قحلا دبع لاق> [7١؟]

 اذإ ملف . ةينقلا ىلإ ةينلاب لقتني ةراجتلل ضرعلا لصأ ناك اذإ سيلأ : لاقف

 ؟كلذ نيب قرفلا امف « ةينلاب ةراجتلا ىلإ لقتنيال ةينقلل هلصأ ناك

 ظ : نيهجو نم كلذ نع باوجلاف
 ناكام نأ كلذو . دحاو كلذ ىف رمألا : لوقت نأ انل نأ : امهدحأ

 وهو . لمع اهنراق ةينب لب « ةصاخ ةينلاب ةينقلا ىلإ لقتنيال ةراجتلل هلصأ
 , ةينقلل هلصأ ناكام كلذكف . ةراجتلل هيف هبلقت كرتو ضرعلا كاسمإ

 . هجو |ذهف . ىرتشيو « هيف فرصتي ىتح « ةراجتلل ةينلاب نوكيال

 . ةئراط ةراجتلاو « ةينقلا ضورعلا لصأ : لوقت انإ : ىناثلا هجولاو

 هلصأ نع لقتنيالو « ةينلا ىهو . رومألا ىندأب هلصأ ىلإ عجري نأ بجوف

 . رفسلا ىلإ لقتنيالو « ةينلاب رفسلا نع لقتني(4) ىذلا رفاسملاك , لعفلاب الإ
 . رومألا ىندأب لصألا ريغ نع لقتنيف . نعظي ىتح « ةينلاب اميقم ناك اذإ

 . ريصتف كلذ نزو ىلعأل : ح ىف نيتيوازلا نيبام (1)
 . كلذ هجوو نيفلاخملا ضعب لاوقأ انيبم بيذهتلا ىف فنصملا اهركذ ةلأسملا هذه (؟)

 . ه860ل بيذهتلا : رظنا . تكنلا ىف هيلإ بهذام ايضترم

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (©)

 .ع : ىف تسيل (:4)



) 05 

 مهاردلاو ريناندلا لصأ نأ ىرت الأ .(0)رومألا ىدأب لصألا نع لقتنيالو

 كلذ عم لعف اذإف . لقتنت مل اهلصأ نع ةينلاب اهدر ولف « ةاكزلا اهيف("] نأ
 ثداحلا لعفلا اذهب اهلصأ نع تلقتنا « سبلل ايلح تراصو . اهغاصف . العف

 ,(*/ نييدادغبلا نم انئاملع ضعبل انركذ ىذلا اذه وحن تيأر دقو

 امنغ ىرتشا اذإ : انخويش ضعب لاق :(5) قحلا دبع لاق> [174]

 اذهف . هعابو هزج كلذ دعب مث . عيبلا دقع موي مات فوص اهيلع ةراجتلل

 ىكز الوح هدنع فوصلا ماقأ[2) نإف ب ةراجتلل اهارتشا ةيتاث ةعلسك فوصلا

 لخنلا كلذكو . الوح اهب لبقتسي .(7]1ةلغ هنث نوكيالو « هعاب اذإ هن

 مساقلا نبا بهذم ىلع اذه . عيبلا دقع موي(4/ربؤم( ")رف اهيفو . اهيرتشي

 امات عيبلا دقع موي فوصلا ناك نإو . ةلغ وه بهشأ لوق ىلعو

 1" اميف بهشأو مساقلا نبا باوج١٠) ذخؤيو ؛ اربؤم( رمثلاو

 دقع موي ناكو . بيعب مغغلا وأ لخنلا در اذإ ,(1؟) بويعلا باتك ةلأسم

 . كلذ : ع ىف 0(

 . ح : ىف تسيل 4

 . 9١ا/ص فارشالا « 784/١ ةنودملا عم دشر نبا تامدقم : رظنا (0)

 . ح : ىف سيل نيتيوارلا نيباه (4)
 .ناد:ع ىف (ه)

 . تالغ عمجلاو , كلذ وحنو اهترجأ وأ ضرألا عير نم لصحي ءىش لك : ةلغلا (5)

 . (للغ) رينملا حابصملا : رظنا
 . رمت: ح ىف 00

 . "هحيقلت :لخنلا ريبأت" 0/١ (ربأ) برعلا ناسل ىف لاق (4)
 ةرمثلا روهظ دعب الإ ربؤيال لخنلا نأل ؛ ربّؤم رث : انه فنصملا لاق امنإو : تلق

 : لعأ هللاو . اهعلط قاقشناو

 . رمعلاو : ح ىف ()
 .دجويو :ح ىف (1)

 . هانتفصو اميف : ع ىف 0(
 . ممو1#/# ةنودملا : رظنا (1؟)



 ( مب

 فالتخالاف , مات فوص منغلا روهظأ"] ىلع وأ ؛ ربؤم(١] رث لخنلا ىف عيبلا
 . انمدق ىتلا ةلأسملا ف لخدي بهشأو مساقلا نبا نيب(” )اذه ىف

 قأ اذإ ريدملا ىلع سيل : انخويش ضعب(4)لاق : قحلا دبع لاق [7١ه]

 امإو .(4)هعلس عيب ىف رطضملا اهدجي ىتلا ةميقلاب هضورع موقي نأ هرهش
 رارطضالا ريغ ىلع هتعلس عاب اذإ ناسنإلا اهدجي ىلا ةميقلاب( 12 هعلس موقي

 تفعلي مل ء ناصقت وأ ةدايزب عاب 3 ةاكزلا جرخأو . موق نإف (9] ريثكلا
 .(8/) كلذ معاف . ىضم ذق رمأ وهو . كلذ ىلإ

 نم ىضتقيام ةاكز ىف لصأ هركذأ ىذلا اذه : قحلا دبع لاق ]١77[

 ؟اهيف رمألا ىرجي فيك ,(42دئاوف ءاضتقالا للخت نإو . ائيشف ائيش نيدلا

 ةرشع ديعي مث . اهقفنيف « ريئاند ةسمخ هنيد نم ىضتقي نأ. كلذ لاغم

 اذهف ,(1/) ريئاند ةرشع هنيد نم ىضتقي مث . لوح دعب اهقفنيف « ريناند

 ىكزيالو .« قفنأ ناك ىلا ةدئافلا عم . نآلا ىضتقا علا ةرشعلا(١1] ىكري

 .رق:ح ىف (0)
 . ىلعو : ح ىف 0

 .هذه:ع ىف (0)
 لاقو : ع ىف (#)

 . ةعلس : ح ىف )م(

 . هتعلس : ح ىف 0(

 . ح : ىف تسيل 00

 .عد ىف تسيل (4)
 . "رجتل كلم ضوع نعال كلمام" : ةدئافلا دح ىف ةفرع نبا لاق (9)

 . ل" ص ةفرع نبا دودح ىلع عاصرلا حرش : رظنا

 ثاريمو ةيطعك لام نعال تددجت ىلا ىهوأ : 1 ريبكلا حرشلا ىف لاقو

 وأ . ناويح وأ . راقع نم ىنتقم ضرع نمثك . ىكزم ريغ لام نع تددجت وأ

 "هضبق موي نم الوح هب لبقتسيف نيعب هعاب هريغ

 .ع ا: ىف تسيل ()
 . نآلا ىكزي : مع ح ىف 01(



 ( ؟م)

 نإف « ارانيد رشع ةسمخ الإ نيدلا نم هل لصح م هنأل ءاضتقالا ةسمخ

 الوأ ىضتقا ىتلا ةسمخلا انهه ىكز(١) اهدعب ىرخأ ةسمخ نيدلا نم ىضتقا

 امنِإ ةدئافلا نأ عاف . ارانيد نورشع هنيد ءاضتقا نم هل لمك دق هنأل

 نم اهدعب ىضتنقا اذإف . اهدعب. نيدلا نم ىضتقي امب اهتاكز رمأ(") ريتعي

 عم ةدئافلا ىكز اباصن(؟) هعيمج ناك ةصاخ اهيلإ هفاضأ نإام نيدلا

 مدقتام ضعب ىلإ هضعب فيضيف نيدلا نم ىضتقيام امأو « اهدعبأ 4 ) ىضتقاام

 ىكز ةاكزلا هيفام كلذ نم هل لمك اذإف . اهدعب رخأتامو . ةدئافلا لبق

 لك فيضيالف . دئاوف ءاضتقالا للخت اذإو . ارخآو الوأ هاضتقاام عيمج

 فالخب .« كلذ دعب(4) دافتساام كلمت لبق دافتساام قفنأ هنأل ىرخألل ةدئاف

 لك نأ انفصو امم لصحف « هئاضتقا :لبق هيلع هكلم لزي مل ىذلا نيدلا

 ىلإ دئاوفلا ضعب فيضيال . هقفنيو . اًئيش اهدعب ديعي مث « اهقفني ةدئاف

 ىضتقاام امأو . اهدعب نيدلا نم ىضتقاام ةدئاف لك ىلإ فيضيو> « ضعب

 لبق هنم مدقتام .17«ضعب ىلإ هضعب فيضيف . ةرم دعب ةرم نيدلا نم

 اذهو . ضعب ىلإ هلك كلذ ضعب عمجي دئاوفلا للختامو « رخأتامو . دئاوفلا

 . هتفصوام وحن ىلع نييورقلا انخ ويش ضعب "7< هب درفت> لصأ
 ةاكزلا هيف الام دافأ اذإ هنأ باتكلا ىف ىرج : قحلا دبع لاق ]١77[

 هلوح ىلع لام لك ىكزي هنأ . هيف ةاكزال وأ . ةاكزلا هيف الام هدعب دافأ مث

 ءاف امهيف ثدح نإ مث . امهعمجيف . هيف ةاكزالام ىلإ اعيمج اريصي نأ ىلإ

 .(8) لوح ىلع لام لك عجر . ةاكزلا هيفام ىلإ اعجرف

 . اذه دعب : ح ىف (1)
 . ربتعت : ع ىف (0)

 . اهعيمج : ع ىف (0)
 . هاضتقاام عم : عا 2 )ل

 . هدافتسام : ع ىف (4)

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (7)
 . هررقي : ع ىف نيتيوازلا نيبام (0)
 . 7/١" ةنودملا : رظنا (م)



 ( مو )

 ناريصي مث . هيكزيف لوألا لاملا لوح قأي نأ هفصو ىذلا اذه نايب

 امهدحأ ىف وأ امهيف رجتيف . باصن نم لقأ ىناثلا لوح مات لبق اعيمج

 هلوح ىلع لام لك ىقبي انههف دعب ىناثلا لوح تأي ملو « اباصن ناريصيف

 هتراجت تناك نإ ٠ صصملاب نيلاملا ىلع حيرلا(١] ضعبو هيلع ناك امع ريغتيال
 ىقبأو . هلوح ىلع هرب هاقبأ هنيعب امهدحأ ىف رجت نإو , امهطلخ دعب
 .« باصن نم لقأ امهدجو لوألا لوح قأ امل ناك ولو . هلوح ىلع رخآلا

 . اباصن اراصف ىناثلا لوح مات لبق امهدحأ ىف وأ : امهَيف رجت مث « امهعمجف

 هلاح ىلع ىناثلا لوح ىقبيو . حبرلا نيح ريصيف . لوألا لوح لقتني انههف

 قأ نأ ىلإ ةاكزلا هيف امع صقنلا امهب ىدامق دق هجولا اذه ىف ناك ولو

 وأ . امهيف ىناثلا لوح دعب رجت مث . ناصقان امهلاح ىلع امهو . ىناثلا لوح

 دق امهنأل دحاو لامك امهو . امهقرفيال انههف « اباصن اراصف ,. امهدحأ ىف

 ريصب,و ,ناقرتفيالو . ذئنيح اعيمج امهيك زيف. ناصقان امهو . لوحلا امهعمج

 . انفصو امك هجوأ ةثالث ىلع ةلأسملا ريصتف . ادحاو اعيمج امهلوح

 هجولا وهو ,(؟) نيمدقتملا امهيلوح ىلع ايقب . ءامنلا ثدح اذإ هجو

 .(*) باتكلا ىف روكذملا لوألا
 . امهدحأ لوح هيف لقتني : ناث هجوو

 ء ادحاو الام ناعجريو .اعيمج نالوحلا هيف لقتني ثلاث هجوو

 . هربدتف . هلك كلذ انيب دقو . ناقرتفيال

 هفاضأ اذإ هدجوف . ىناغلا لوح ىتأ مث . لوألا ىكز دق ناك ولو

 ىف رجت وأ .(؟)امهيف رجتو . امهطلخف . ةاكزلا هيفام امهيف نكي مل لوألا ىلإ
 لقتني انههف « لوألا لوح قأي نأ لبق كلذو « اباصن اراصف , امهدحأ

 . ح: ىف ةحضاو ريغ (9)
 . ةمدقتملا : ع ىف ()
 . 78ر١ ةنودملا : رظنا (م)

 .امهب:ع ىف (4)



 م

 نيح هلوح ريصيو . ناصقان اعيمج امهو . هلوح قأ ىذلا ىناثلا لاملا لوح

 نكت ملو . امهيف صقنلا رمتسا ولو « هلاح ىلع لوألا لوح ىقبيو . حبرلا
 ثدح كلذ دعبف . لوألا لوح لح نأ ىلإ اباصن امهنوكو امهب هتراجت

 ناريصيو ]١(. حبرلا نيح ريصيو . اعيمج امهالوح لقتني انههف ؛ ءامنلا
 هيف امع ناصقان امهو ,(5)«ايضمو ايتأ دق> امهيلوح نأل . دحاو لامك

 هذه ىف ةنودملا ريغ ىف ىرجام ىنعم اذهو . كلذل نالوحلا (") لطبف ةاكزلا

 .(4)«رعأ هللاو> . انلقام ىلع هلمأت نمل حضاَو كلذ لصأو . ةلأسملا
 امهيكزي «٠ نالام هل ناك اذإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق | 78]

 لاملا عم ضورعلا ةميقو . ضورع ىف لوألاو ىناثلا لوح قأأف « نيلوح ىلع
 ء اريدم نكي مل اذإ  ىناثلا ةاكز هيلع نكت مل ةاكزلا هيفام5) غلبي ىناغلا
 ىكزتال ضرعلا نيع ناك امل هنألو . فلت اذإ لثم ضورع ىف لوألا نوكو

 هب ىكزي كلذك « هنيع ىكزي ناك امل نيعلاو . هريغأ ؟]اهب ىكزيال كلذك

 ]١1/3[ نيتدئافلا(")[ ى]دحإ لوح لح اذإو : انخويش ضعب لاق :

 وهو . لوألا عم الإ اهيف ةاكزالو . ةعلس ىف ىرخألاو . ةعلس ىف ىهو
 نم ًارطيام ىلإ تفتليالو « ةاكزلا غلبم ةميقلا ىف ناك اذإ ىكزي هنإف . ريدم

 ءهتقو ىف ةميقلاب بطاخي امنإو . ناصقت وأ ةدايزب قاوسألا ةلاوح

 كلذ دعب قوسلا ريغت ىلإ(8] تفتليالو .

 . حبر: ح ىف ()
 . تضمو تتأ دق : ع ىف نيتيوازلا نيبام (؟)

 . تلطبف : ع ىف (0)
 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (4)

 . غلبف : ع ىف (ه)

 .هب:ع ىف (5)

 . قايسلا اهيضتقي ةدايز (10)
 . تفتليالف : ح ىف (4)



 (؟مىك)

 دئاوفو ريناندلا دئاوف نيب قرف امنِإ هنأ معا : قحلا دبع لاق [14.]

 لك ىكزي ريناندلا دئاوف ىف هلعجف ؛ اباصن ىلوألا ةدئافلا تناك اذإ ىشاوملا

 ىلوألا ةدئافلا لوح ىلع ىكزي(١) ىشاوملا دئاوف ىف هلعجو . اهلوحل ةدئاف

 ةدئاف لكل لعجي نأ بجوف . .هتنامأ ىلإ ةفورصم ريناندلا ةاكز نأ لجأ نم

 , ةرم جرخي امإ وهوو . ىعاسلا ىلإ ىه امنِإ ةيشاملا ةنكزو١ . الوح

 لوح ىلع اهتاكز كلذل ناكف ,(5) «الوح ةدئاف لكل لعجي نأ يقتسي الف

 ٠ 00 202200 (9) لوألا ةدئافلا

 هيف ةاعسال دلب ىف ناك(؟) ولو : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [141]
 ىكزيو ,(57 لوألا ىلإ ةرخآلا ةدئافلا(4 فيضي ؛ اضيأ كلذك رمألا ناكل

 : ليق نإف (8/)هركذ ىذلا اذه وحن ةجرختسملا ىفو ,(7) لوألا لوح ىلع

 تبجو « ارارم جرخيال ىعاسلا ناك امل هنأ نم(4)تمدق ىلا ةلعلا سيلأ

 ىعاسال دلبلا ذإ ؛ انهه(١1) طقستالف « ىلوألا ىلإ( )١ ةرخآلا ةدئافلا ةفاضإ

 كلذ ىلإ ةاعسلا جرخت نأ لمت هنأ باوجلاف ؟ريناندلاك تناك الهف . هيف

 , هيلإ ةاعسلا جرخ الإ(15) عضوم ىقبيالف « لدع مامإ ىلي وأ . دلبلا

 . ىشاملا : ع ىف 00(

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (؟)
 سماخلا قرفلا . ىسيرشنولل قوربلا ةدع  اضيأ  رظناو . ١/*"5 ةنودملا : رظنا (*)

 . 6١ال, 1685 ص ةكئملا دعب نيعبرألاو

 . ولف: ع ىف (4)
 . فيضت : ع ىف (ه)

 . لوألاو : حاىف (9)

 . ىلوألا: ع ىف (0)

 دشر نبال ليصحتلاو نايبلا عم ةعوبطم ةيبتعلاب ةفورعملا .ىهو . ةجرختسملا : رظنا (4)
58-5 . 

 * جب ىف تسيل 0(

 . ةريخألا : ع ىف 600

 . طقسيالف : ح ىف (12:)

 ) )1١خسانلا نم ناك امبر ىوحن ًاطخ وهو اعضوم : ح ىف .



 (؟م؟)

 هبترام بسح لوح ةدئاف لكل١] ىقبيأ !؟اذكه ناك ول مكحلا نوكي فيكف

 لوح ىلع ىكزي نأ انركذام فوخ بجو « مقتسيال كلذ ناك املف ؟اهكلام

 .(27«لعأ هللا و> . ىلوألا ةدئافلا

 . ةلجّؤم وأ ةلاح « رانيد ةئم هيلع ناك اذإ : قحلا دبع لاق [18؟]

 تناك نإو . هديبام ىكزيو « ةكئملاب ةئملا تناك « ةلاح ؟) نيد رانيد ةئم هلو

 هل ناكام نأ ملعاف , اهددع ىفال , اهتميق ىف هنيد لعجي انف . ةلجؤم هل ىلا

 الجّوم ناك قرتفيالف هيلع ناكام امأو . الاح وأ الجؤم ناك(4) نإ قرتفي

 ىذلا ناك ول ىتح هيلعام ةميقال هنيد ىف هيلعام سفن(*) لعجي هنأ ؛ الاح وأ

 لعجييالو , الاح ناك ول ةعاسلا ضرعلا كلذ ةميق لعجي الجؤم اضرع هيلع

 وهف . هنم هل صيخمال نيدلا نم هيلعام نأل هلجأ ىلإ ضبقي نأ ىلع هتميق

 نم كلق اميف هلعجي « هب بولطم وه5] ىذلا نيدلا كلذف . هعيمجب بولطم
 ىتلا ةميقلا كلت ىف نيدلا لعجيف . هتميق هنم كلق ىذلاو . هل ىذلا نيدلا

 . ملعأ هللاو . نيب وهو « انخويش ضعب نع تظفح اذكه . اهكلق

 نيدلاولا ةقفن نيبو . ةجوزلا ةقفن نيب قرفلا : قحلا دبع لاق [18*]

 ةقفن نأ « كلذ لجأ نم « هنع ةاكزلا طوقس ىف مساقلا نبا دنع دلولاو

 نعال دلولاو نيدلاولا ةقفنو> . هذخأ ىذلا(" عضبلا ضوع ةجوزلا

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (0)
 . هانتبثأام باوصلاو . عفرلاب نيد خسنلا عيمج ىف (0)
 1 . ناو : ح ىف )ل

 . لعج : ح ىف )0(

 . ح : ىف تسيل 00

 اهسابتحال وه امنإ ةبجاو ةجوزلا ةقفن نوك الإو هللا همحر  هنم جاتنتسا اذه (0)

 . ةريسأ ىهف « هدنع

 . ملعأ هللاو . باصنلا نم ةقفنلا بسحت كلذلو



 ( مع )

 ملعأ هللاو . اذهل فعضأ تناكف(١)© ضوع

 هيلع ةجوزلا تقلط اهنعأ1) جوزلا زجع اذإ ةجوزلا ةقفن نإف اضيأو
 زجع اذإ دلولاو نيدلاولا ةقفن ىفو ء رسعلاب رذعي ملو . كلذ تءاش اذإ

 ةقفن ىف رسعلا ىف مكح هيلع قلغتي ناك املف . نيملسملا ءارقف نم اوناك اهنع
 نيدلاولا ةقفن نم بجوأو . دكآ اهتقفن تناك . انفصوام ىلع ةجوزلا

 . ملعأ هللاو . دلولاو

 ىف مساقلا نبا مالك ىنعمو : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [144]

 مث ء هل ثدح ناك رسيل هنع تطقسأ")دق هعقفن تناك اذإ وه امنإ . دلولا
 , طق رسي دلولل مدقتي مل نإ امأف . هيلع ةقفنلا تعجرف . رسيلا كلذ بهذ

 ةقفنك ةبجاو لزت مل اهنأل ةاكزلا طقست ةقفنلا نإ : بهشأ لاق امك رمألاف

 . فالخب سيل ليوأتلا اذه ىلع بهشأ(4) لوقف . ةبجاو لزت مل ىتلا ةجوزلا

 بهشأ لوق نأ ىدنعو . مساقلا نبا هيلع ملكتي مل هجو ىلع ملكت امنإو
 2 ال مأ رسي دلولل مدقتي نأ نيب مساقلا نبا لوق ىلع( 07 قرفالف . فالخ

 .(")«لعأ هللاوإ) 00 ءامد ىذلا ىنعملل ةجوزلا فالخب وه

 نيد هيلعو . هلوح لح لام هل ناك اذإ : انخويش ضعب لاق [186]

 ةعلسك مهلمع ناك « دعب ائيش هل ءارجألا لمعي مو ,(4)ءارجأ ةراجإ نم

 كلذ ناك نإف . مهلمع ةميق ىفأ5/هبسحيف . مهتراجإ نم هيلعام رظنيف . هل

 . ضوعال نيدلاولا ةقفنو : ح ىف نيتيوازلا نيبام (9)
 ش . ح : ىف تسيل )0

 .ع :٠ ىف تسيل (0)
 . لوقو : ح ىف )ل

 . قرفالو : ح ىف )6

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (0)
 .ءارجا: ع ىف (4)

 . هبسحتف : ََح 2 0



 ( ؟م6 )

 لعج . مهلمع ةميق نم رثكأ ةراجإلا نيد ناك نإو « هديبام ىكز افافك

 . هيكزيف . ةاكزلا هيفام هل لضفي ناك نإ رظنيو .هديب اميف نيدلا نم ىقبام

 ىقبام .هضعب مهيلع ىقبو . لمعلا ضعب هل اولمع نإ كلذكو « الف الإو

 . ملعاف . هانمدقام ىلع اهيف هنيدا "7 لعيب اهيكلي(؟) هل ةعلسك(١) < لمعلا نم>

 سأبال : ةنودملا ىف مساقلا نبا لوق(؟4) نع : قحلا دبع لاق ١871|

 حبرلا ةأكز وأ حبرلاو لاملا ةأكز لاملا بر ىلع نأ ىلع( 7 ضارقلاب

 نأ هركي هنأا")«اذه ىف> مساقلا نبا نع بيبح نبا ركذو .(0) ةصاخ
 اذهو : اببسسيبجح نبا لاق . حبرلاو لاملا ةاكز لاملا بر ىلع لماعلا طرتشي

 .(47 ةيدسألا ىف وه اذه ىف مساقلا نبا نع بيبح نبا ركذامو . زئاج

 حبرلا ةاكز طرتشي نأ( ) س/بال : هلوق رئاج هنأ ةنودملا ىف لدب ىذلاو

)0 
4 
 )م
 )ع(
 )هز

(0 

00 
46 

0) 

 . لمعلل : ح ىف نيتيوازلا نيبام
 . ع : ىف تسيل

 . لعجل : ح ىف

 . ىلع : ح ىف

 . ةراجإلا ظفلبال هحبر نم ءزجب هب رجتي نمل لام نيكمت : ضارقلا
 . "ال1 ص ةفرع نبا دودح ىلع عاصرلا حرش : رظنا

 الام ذخأي لجرلا تيأرأ : 70/١ اهيف درو نكل صنلا اذهب ةنودملا ىف هدجأ

 . حبرلا ةاكز وأ لاملا سأرو حبرلا ةاكز . لاملا بر ىلع ةاكزلا نأ ىلع اضارق
 نأ لاملا برل زوجمال : لاق ؟كلام لوق ىف اذه زوجيأ . لماعلا ىلع لاملا سأرو

 ارانيد الإ لاملا ىف حبري مل ول لماعلا نأ ىرت الأ . هبحاص ىلع لاملا ةاكز طرتشي

 هلمع بهذل ةاكزلا ىف رانيدلا كلذ جرخأف ارانيد نيعبرأ ضارقلا ناكو ادحاو

 . "اذه زوجيالف الطاب

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام
 قتعلا باتك ىف اهنم ةعطق الإ  ملعن اميف  ةدوقفم ىهو « تارفلا نب دسأل

 ةقرو ؟؛4 اهقاروا ددع سنوتب ناوريقلاب ةداقر ةبتكم ىف اهيلع تفقو دقو . ريبدتلاو

 ْ . بلاغلا ىف طوقنم ريغ ميدق ىبرغم طخ ىهو . 715 مقر تحت

 ٠ كزن : ح ىف

 . سابالو : ع ىف



 ( م5 )

 دقف . هبر ىلع هتاكز امنِإ لاملا سأر ناكو . اذه زاج اذإف .(17١لاملا بر ىلع

 ىف ركذامو « لاملا بر ىلع حبرلاو لاملا سأرأ1) ىلع اهلك ةاكزلا تلصح

 نأ ىلع هذخأ هنأك ىمسم ءزج ىلإ ريصي كلذ نأل : هلوق نم باتكلا

 رشاعلا ءزجلاو . ءازجأ ةعبرأ كاملا برلو . ةرشع نم ءازجأ ةسمخ لماعلل

 . بيرقتلا قيرط ىلع ركذ ىلا ةئزجتلا(")هذهف . ةاكزلا ىف
 رشع عبر هل نأ ىلع هذخأ لماعلا(4) نأك : لاقي نأ كلذ ةقيقحو

 ةئزجتلا هذه حصت امنإو « هرشع عبر جارخإ دعب ىقبيام فصنو هلك حبرلا
 2 ةرشع نم ةمسقلا نوكت اهيف نأل(2) ةاقاسملا ىف ةقيقحلا ىلع ركذ علا

 ىف رخآلا ءزجلاو ةسمخ رخآلاو ةعبرأ ةاكزلا هيلع تطرتشا ىذلا ىطعيف

 هيف ىدؤوي امم طئاحلا ناك ولو ,(3) «ةاكرلا اهيف جرخي ةرشعلا نأل> ةاكزلا

 ء ةاكزلا طرتشا ىذلل7) ةرشعف نيرشع ىلع اهتمسق تناك رشعلا فصن

 فصن وهو ةاكزلا ىف رخآلا ءزجلاو . هيلع ةاكزلا تطرش ىذلل ةعستو

 عبر جرخيام لقأ ذإ . نيعبرأ نم حصت امنإ ضارقلا ىف ةمسقلاو . رشعلا

 . كلذ معاف . نيعبرأ نم احيحص رشعلا

 ىف نأ . ضارقلا نيبو ةاقاسملا نيب قرفلا : قحلا دبع لاق [141/]

 لاملا برو لماعلا ظح ىف(4) لعجي نأ كلذ ةاكز ىف ىعاري امنإ ةاقاسملا

 بر ىلع طرتشي نأ لماعلل زوجيو : 707/١ ةنودملا ىف هلوق  ملعأ هللاو ديري (1)

 . حيرلا ةاكز لاملا

 .نع:ع ىف (0)
 . 78م-؟88ا//١ ةنودملا : رظنا . فنصملا نم ليلق فرصتب ةنودملا ىف هصن اذه ()
 . ناك : ح ىف 0

 ةراجإ وأ عيب ظفلبال هتلغ ريغ نمال ردقب تابنلا ةنوؤم لمع ىلع دقع : ةاقاسملا (4)

 . لعج وأ
 . "85ص ةفرع نبا دودح ىلع عاصرلا حرش : رظنا

 . ح : ىف سيل نيتيوازلا نيباه (5)
 . رشعف : ع ىف (0)
 . لصع:ع ىف (0)



 (؟م5)

 نبا بهذم ىلع ربتعي ضارقلا ىف نأو . ةاكزلا(1)(هيف بجتام> اعيمج
 بجت ذكنيحف ء ةاكزلا هيفام هخجرو هلام سأر نم لاملا برل لصحي نأ مساقلا

 امك « اعيمج امهل باصنلا لوصحب ةاكزلا بجتالو . لماعلا ىلع ةاكزلا

 (؟)ذخيامو . لاملا برل اهنيع ةاقاسملا ىف ةرمثلا نأ ةاقاسملا ىف لمعتسي

 ىذلاف . اهبيطب ةرمثلا بر ىلع ةاكزلا هجوت دعب هذخأي امنإف اهنم لماعلا

 ضارقلا لام امأو . ةرجألا نم برض وه امنإ ةمسقلا دعب لماعلا هقحتسي

 : هنيعأ”7 تبهذو « لاملا برلو هسفنل هيف فرصتو « اهب بلقت دق لماعلاف

 (0]نيع ىف هلعف ىذلا فرصتلاب(4)ءامنلا هب بلط املف . هنم الدب ضاتعاو

 نم انخويش ضعب نع تظفح اذه وحنو « معأ هللاو . كيرشلا هبشأ لاملا

 . نييورقلا
 لماعلا ديب ماقأ نإو . ضارقلا لام نأ معا : قحلا دبع لاق [184]

 ناك نإف ؛ ترظن الصافت اذإف ,(7/] ةلصافملا دعب الإ هتاكز جرخنال « الا وحأ

 نإو .« لوح لك مات دنع لاملا ناكام ردق ىلع ةنس لكل ىكز ريدي لماعلا

 نِإف « لاملا بر ىلإ رظنيو . ةدحاو ةاكز ىكزي امنِإف « ريديال لماعلا ناك

 اذه . ةدحاو ةةكز ىكذز ريديال ناك نإو . ةنس لكل ىكز ريدي ناك

 برو . هدلب ىف لاملا بر عم ضراقملا ناك ولو « ابئاغ لماعلا ناك( نإ

 هلام ىكز هتاكز رهش ءاج اذإ لاملا بر نإف . ريديال لماعلاو . ريدي لاملا

 . حبرلا نم هتصحو هلام سأر ىكزيف « ضارقلا علس موقيو « لماعلا(6/ديب

 . ريدي نمم سيل ذإ ؛ ةدحاو ةنسل لماعلا ىكزي امنإ الصافت اذإ مث

 . هيفام : ع ىف نيتيوازلا نيباه (1)

 . هذخأيامو : ح ىف 49

 . تبهذف : ح ىف 8

 . ىمنتلا : ع ىف )ع

 . ريغ: ع ىف  (ه)
 . ماستقالا وأ . ةمساقملا ىأ (5)

 .اذإ : ع ىف (0)

 .دي:ع ىف (8)



 ( ؟ملب )

 ىف بجيام لاملا بر جرخيو : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [145]
 لعف اذإ ضارقلا لام صقتني هنأل . لماعلا ديب اممال هسفن لام نم كلذ

 .كلذ

 هديب ىذلا ناك اذإ لماعلا ديبام ىكزي امنإو : قحلا دبع لاق ]1١[

 اولاقام بسح(١/هيكريالف لماعلا ديب هلام رثكأ ناك نإ امأو . لاملا لقأ

 ىكزي نأ لاملا بر ىلع بجو اذإف . هريديال هضعبو هلام ضعب ريدي نميف

 نمم لماعلا سيلو « هدلب ىف هعم لماعلاو . ريدي نمم وه ذإ « ةنس لكل

 امأو . هتاكز نمض عاضف « ةبساحملا راظتنا ةاكزلا لاملا برأ" )رخأف ع ريدي

 نمضيالف « لاملا كلهف . هدلب ىف هعهم سيل لماعلا ذإ . ةاكزلا رخأ نإ

 لاملا ىلع ثدحيام ىرديال ذإ . ةاكزلا جارخإ همزلي نمم نكي ملذإ , هتاكز

 ةصاخ لماعلا ناك(" ) وو , الهج ةمساقملا لبق ةاكزلا لاملا بر ج رخأ ولو

 رثكأو . كلذ ىضم « ةلصافملا لبق الهج ةاكزلا جرخأف . دمعف . ريدي نمم

 . هريغو دمحم باتك نم عومجم ةلأسملا هذه ىف هتركذام

 ةاكزلا جارخإب ًادبيف . ضارقلا لام ىف الصافت اذإ : دمحم لاق [191]

 الوح هيف رجخ دقو « ارانيد نيرشع ضارقلا نوكي نأ لثم ؛ حبرلا ةمسق لبق

 اذإ رانيد عبر لماعلا ىلعو « رانيد عابرأ ةثالث لاملا بر ىلعف نيعبرأ راصف

 . فصنلا ىلع هضراق

 يقتف . اعلس ىرتشي ضراقملا ىف  انخويش نم دحاو ريغ لاق [19؟]
 ةاكزلا امهيلع نأ :  الصافت مث . نينس كلذ عنص . اهعيبي مث . الوح هدنع

 عنص ول لاملا برو . لاملا بر ديك هدي انهه ضراقملا نأل ؛ ماع لكل

 اذه ريغ ىلإ بهاذ بهذو « ضراقملا كلذكف ؛ ةنس لكل(4] ىكزل هانفصوام
 .(0) «ِلعأ هللاو> . هانركذام باوصلاو

 . ىكزيالف : ح ىف 60

 .دجوف:ع ىف (؟)

 .ول: ح ىف 4

 . ىكز : ح ىف 0

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيباه (ه)



 (؟م6)

 اذإ لاملا برك . ةنس لكل ىكز ريدي ناك اذإ لماعلا نأ ىرت الأ

 . ملعاف , ءاوس هلثم ضراقملا امنإَف , ريدي ناك

 مدق اذإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق : قحلا دبع لاق [15؟]

 ذخأ مسقنت علسلا تناك نإف ؛ رظني , اعلس اهب ىرتشاف « ريناندب ىمذلا

 . انُم كلذ ىف ذخأ مسقنتال تناك نإو . اهنايعأ نم رشعلا

 ةميق رشع ذخؤي امنإ : اندلب لهأ نم انخويش نم دحاو ريغ ىل لاقو

 هريغ وأ اماعط ىرتشملا ناك ول كلذكو « مسقنتال وأ مسقنت تناك ؛ علسلا

 لوحت دق قاوسألا نأل . كلذ ريغ نمأ' ذخؤيالو . نزوي وأ لاكي امم

 : ملعأ هللاو . قاوسألا هليحتالو . ريغتيال ان ذخوي امنإف . ناصقنب

 ءاوعابف ء« انيلإ برحلا لهأ لخد اذإ : انخويش ضعب لاق [1:]

 , اورتشاو « اوعابف . نيملسملا دالب نم رخآ دلب ىلإ اوضم مث ,(؟)اورتشاو
 . ةمذلا لهأ فالخب . ىرخأ ةرات مهنم ذخؤيال

 . نامألا مهل لصح دق برحلا لهأ نأ مهنيب قرفلاو : قحلا دبع لاق

 لهأ امأو . ةدحاو ةدلبك مالسإلا(؟2دالب عيمجف « مالسإلا ضرأ ىف اومادام

 ,() اندالب نم نيعونمم ريغ مه ذإ , مهعافتنال مهنم ذخؤيأ؟/اهنإف ةمذلا

 . ملعأ هللاو . مهنم ذخألا رركت مهعفن رركت املف

 راجت لزن اذإو .(1] قاغلا داهجلا باتك ىف زاوملا نبا لاق [16]

 نم رثكأ ذخأيف . مهيلع مكحتي نأ ناطلسلل نكي مل طرش ريغ ىلع نييبرحلا

 . رشعلا مهنم ذخأو ىأ (0)

 . دلب : ح ىف )ع(

 . مهتاف : ع ىف )ع

 . اندلب : ح ىف 0
 دافتسيال اهنم ةكلاهتم عطق ريغ . ةدوقفم ىهو ةيزاوملا ىف كلذ نا نظلا بلغأ 6

 ةبتكم ىف عويبلا ىف ةعطقو . سنوتب ناوريقلاب ةداقر ةبتكم ىف اهيلع تفقو اهنم
 . ةرونملا ةنيدملاب زيزعلا دبع كلملا
 . ثحبلا اذه نم لوألا قتعلا باتك ىف بهذملا ىف تاهمألا نع انمالك رظناو



 ( ؟مو)

 الإو . مهلوزن دعب كلذ ناك نإو . ءىش ىلع اوضارت نإ نكلو . رشعلا

 . مهنمأم ىلإ اودر

 نوفرعي اوناك دقو « هريغالو رشع ةيمست ريغب اولزن اذإ )0١(: غبصأ

 نأ مامإلل سيلف . اوعاب ىتح مهل مسي ملف . رشعلا ىلع كلذ لبق لوؤلا

 . رشعلا ىلع ديزيو . مهيلع مكحتي
 اوناك نإف . مهبم رمأ ىلع مهلزنأف ىلاولا لهج اذإ : بيبح نبا

 . رشعلا مهيلعف اولزنام لوأ اوناك نإو . هيلع مهف رمأ ىلع كلذ لبق اولزن

 هنأ ىسباقلا نب نسحلا ىبأ خيشلا نع ىكح : قحلا دبع لاق [197]

 اهتيفصت ىف كلذ امِإ ,(5) لمع اهيف فلكتي(" ةردنلا ىف هلوق ىنعم : لاق

 رفحلا ىف ةنوؤملا فلكتي نأ امأف . ىكرت ىلا هذهف .(4] عمجت ىتح اهبيذهتو
 ضعب تيار اذه ىلإو ؛ سمخلا اهيفف « ةنوؤمالب اعبان ابهذ ىه دجوتو

 (7)ركذو 4 ) باتكلا ىنام ىنعم وه لوقيو . بهذي نييورقلا نم انخويش

 ةيكلاملا ةّمأ دحأ . هللا دبع وبأ . ىرصملا عفان نب ديعس نب جرفلا نب غيصأ )١(

 . ىراخبلا هتع ىور . بهو نباو ء« بهشأو . مساقلا نبا نم عمس . رصمب

 . امهريغو بيبح نباو زاوملا نبأ هقفت هبو . هريغو
 بادآ باتكو . مساقلا نبا نم هعامس باتكو . لوصألا باتك : اهنم فيلآت هل

 . اهريغو . ءاضقلا
 . هالا96 ةنس رصمب ىفوت

 . 55ص رونلا ةرجش , 0١-.0.8"” جاييدلا 2, ؟؟-١ا//#غ كرادملا : رظنا

 . لمرلا ردن هنمو عمتجا اذإ ءىشلا ردن نم ذوخأم ةعمتجملا ةضقلا : ةردنلا (؟9)

 . "ه ص ةنودملا ظافلأ بيرغ حرش : رظنا

 : ىنعملاو . "ةضفلاو بهذلا نم ردنت ىتلا ةعطقلا ىهو"' : ؟49//١ ةنودملا ىف لاقو

 . ةضف وأ ابهذ ندحعملا

 . 565/١ ةنودملا رظناو . خسانلا نم ناك امبر طخ وهو المع : ح ىف (0)

 . عمتجم : ح ىف )ع

 . ؟49/-؟١45/1 ةنودملا : رظنا (ه)

 .ركذ: ع ىف (5)
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 روبق ىف بلطلا كلام هركأ ؟)اغإ : لاق هنأ(3)«هللا همحرإ> دمحم ىبأ نع

 . حلاص لجر وأ ىن ربق فداصي نأ نم افوخ اهرفحو ةيلهاجلا

 ثيدحلل كلذ هرك امنإ : لاق هنأ نسحلا ىبأ خيشلا نع ىكحو [191]

 اونوكت مل نإف . نوكاب متنأو الإ نيبذعملا ءالؤه ىلع اولخدتال" ءاج ىذلا

 ءاكبلاو رابتعالل الإ مهيلع لخدي نأ ىغبني الف( "0" مهيلع اولخدتالف . نيكاب

 . الف وهللاو ايندلا بلطل امأف

 ىف (5) «ةملسم نب دمحم» لاق :(4) «قحلا دبع لاق» [154]
 وه امنإ ؛ زاكرلا ىف نولوقي للعلا لهأ تعمس : كلام لوق ىف( 3) طوسبملا

 بلطام امأف . لمع ريبك هيف فلكتي وأ « لاب بلطي ملام ةيلهاجلا نفد
 امِإ . زاكرب سيلف ةرم ءىطخأو ةرم بيصأف . لمع ريبك هيف فلكت وأ 72 لام

 هيف فلكتي : اولاق نيح ندعملاب سيل هنأ زاكر لل ريسفت مهنم مالكلا اذه

 لاومألا هيف فلكتي . ندعملا ةفص هذهو . ةرم> ًأطخيو ةرم باصيف . لمعلا

 ىلعالو ةقيقح ىلع هنم لمعيال هنأل كلذك سيل نفدلاو ,(4) «طخيو باصيف

 لمعيف . مسوتي قرع ندعملاو اعوضوم دجوي نفد وه امنإو . مسوتي ءىش

 . باصيو « أطخيف بلطيو « هيلع

 . هيلع هللا ةمحر : ع ىف نيتيوازلا نيبام (1)

 . هنأ: ع ىف (0)
 فسخلا عضاوم ىف ةالصلا باب . ةالصلا باتك . ىراخبلا حيحص . هيلع قفتم ()

 نيذلا نكاسم اولخدتال باب . دهزلا باتك « سم حييحص ؛ 1 باذعلاو

 : . ؟586/4 نيكاب اونوكت نا الإ مهسفنا اوملظ

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (:4)
 . ةملسم نب دمحم وبأ : م . ح ىف نيعيوازلا نيبام (4)
 . طوسبملا ىف ةملسم نب دمحم لوق ركذ هنأ ىنعملاو . ليعامسإ ىضاقلل طوسبملا (1)

 . ح : ىف تسيل 000

 . ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (4)



 ( ؟91)

 راد ىف ازاكر لجر دجو اذإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [115]
 لهأ ةعامجل نوكيالو . رادلا بحاصل زاكرلاف « حلصلا لهأ نم('١) لجر

 ضرأ ىف لجر راد ىف لجر هدجو اذإ : باتكلا ىف هلوق ىنعم انإو . حلصلا
 هراد ىف كلذ دجو ىذلا لجزلا نأ ديري>(5) حلصلا لهأل نوكي حلصلا

 هلعجي ملو ,() < حلصلا لهأل نوكي : لاق كلذلف . حلصلا لهأ نم سيل

 نيب اذه ىلع قرفالف ,(4) «ايحلص نكي مل رادلا بحاص نأ> رادلا بحاصل

 هنأ(7) ىحلصلا راد ىف لجر هدي وأ (00)هراد ىف هسفنب رادلا بر هدي نأ
 لجر هدجو اذإ هنأ زاوملا نبا باتك ىف مساقلا نبال اذكهو « رادلا بحاصل

 ىذلا ليوأتلا ىلع لوقلا اذه سيلو « رادلا بحاصل وه ىحلص راد ىف
 ريغ ىلع 7) نيرصتخملا ضعب ةلأسملا لقن دقو « ةنودملا ىف امل فالخي هتمدق
 . ىحلص راد ىف لجر هدجو اذإ حلصلا لهأ ةعامجل هلعجو « هتفصوام
 ىفام ىنعم امنإو . لاق امك سيلو . لقنلا اذه ىلع نالوق مساقلا نبال ريصيف

 . ةنودملا ىف امل فالخب زاوملا نبا باتك ىف ىذلا سيلو . هانفصوام ةنودملا

 . ملعأ هللاو

 لجر راد ىف ناك نإ لجر راد ىف ازاكر لجر دجو اذإ : اذكه ةرابعلا مع عا ق 0(

 . ؟ه١/0١ ةنودملا ىف هانعمب هرظنا )0

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (9)
 . ح : ىف سيل نيتيوازلا نيباه (4)
 . راد ىف : حا ف )هز

 . حلصلا : ع ىف (5)

 . (م) ىف صقنلا ىهتني انه (0)



 ( ؟و؟)

 ؛هتاثلا ةاكزلا باتك

 (17 <« لبإلا نم> دوذ سمخ نود اميف سيل : مالسلا هيلع ىنلا لاق

 ش .(5)"ةقدص

 سيل لاق هنأك : ًاطوملا(57 حرش باتك ىف بيبح نبا لاق [؟٠-]
 ىلإ ةسمخو ةعبرأو ةثالث دوذلا نأل ,(4) ةقدص لبإلا نم سمخ نود( )اميف

 قنشلا مسا اهنم عطقنيف « نيرشعوأ ] عبرأ ىلإ قنش ةعبسلا قوفامو ةعبسلا
 امك . ادحاو دوذلا نوكيالو ,(8]دوذلا (") صقنيالو . لبإلا مسا اهلمحيو

 ةعبس ىلإ ةثالث نم رفنلاو , ادحاو رفنلا نوكيالف « رفنلا ددع نم صقتنيال

 قوفو . ةبصع نيعبرألا ىلإ كلذ قوفو « طهر ةرشعلا ىلإ(4)ةعبسلا قوفو
 . ةمأ رثكأف ةكملا ىلإ كلذ

 ءدحاو دوذلا لقأ نأ(31) رانيد نب ىسيع نع نيزم نبا(١1) لاقو

 .ع . ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (1)
 دوذ سمخ نود اميف سيل باب . ةاكزلا باتك « ىراخبلا حيحص . هيلع قفتم (؟)

 . "الهر/؟” ةاكرلا باتك ء ملسم حيحص , 0 ةقدص

 . م : ىف تسيل م

 . م : ىف تسيل )ل

 . 7/ا ىرزاملل ٍلسم دئاوفب ملعملا : رظنا )هز

 . عبار : ع ىفو « ةعبرأ : ح ىف )0

 . صقتناو : ح ىف 00

 . ملعأ هللاو . ةثالث نع دوذلا صقنيالو : ةرايعلا لعلو . خسنلا رئاس ىفاذك (م)

 . عبسلا : ع ىف ()
 . لاق : م ىف ()

 هلصأ . اهمللعو سلدنألا هيقف . هللا دبع وبأ . ىقفاغلا دقاو نب رانيد نب ىسيع (1)

 ناكو . هيلع لوعو . هبحصو مساقلا نبا نم عمس . ةبطرق نكسو . ةلطيلط نم

 ىحي نم هقفأ رانيد نب ىسيع : مهضعب لاق . سلدنألا ىف ايتفلا ىف دحأ همدقتيال

 - . ىحي نبا



 ( ؟و+ )

 .(1]هريغ هلاقو

 كلام دنع ةئمو نيرشع ىلع لبإلا تداز اذإ : قحلا دبع لاق [01]

 .(؟) نوبل تانب ثالث وأ رق ذخأ ىف ريخب ىعاسلا نأ

 لبإلا ىف تناك . كلذ ىف ريغأ# )وه : زاوملا نبا باتك ىف كلام لاق

 0) نكت مل وأ نينسلا دحأ

 امل مالسلا هيلع ىنلا نألف رايخلاب ىعاسلا لعج ىف كلام لوق هجوو

 ىفو « نوبل تنب نيعبرأ لك ىفف ةئمو نيرشع ىلع لبإلا تداز اذإ' : لاق

 لقأ وهو . ةدحاو ةدايز دارأ نوكي نأ لمتحا(37"ةقح نيسمخ لك

 ةاكزلا مكح ريغت ىتلا ةدايزلا دارأ نوكي نأ لمتحاو . مسالا هيلعأ") عقيام
 رايتخالا لعج اغئاس لامتحالا اذه ناك املف . لاح ىلإ لاح نم اهلقنتو

 , نوبل تانب ثالث وأ نيتقح ذخأ نم هيلإ هداهتجا هيدؤيام ذخُأ ىف ىعاسلل

 . ليوأتلل لمتخ صنلا نأل

 . ها١؟ ةنس ةلطيلطب ىفوت -

 ةيغب . 1١١5١ ص ءاهقفلا تاقبط . هدال-ةههة/؟ سلادنألا ءاملع خيرات : رظنا

 . 40"-405”ص سمتلملا

 . 7/7 ملعملا : رظنا 00(
 اهنأل . كلذب تيمسو . ةعبارلا ىف تلخدو . ثالث تأ ىتلا ىه: ةقحلا (0)

 . اهيلع لمحيو بكرت نأ تقحتسا

 . 484/١ ريبكلا حرشلا ىلع قوسدلا ةيشاح : رظنا

 ةثلاثلا ىف تلخدو . نيتنس تأ ىتلا ىه : نوبللا تنبو . 74/١ ةنودملا : رظنا (©)
 حرشلا ىلع قوسدلا ةيشاح : رظنا . بلاغلا ىف نبل تاذ اهمأ نأل كلذب تيمس

 . 4" 4/١ ريبكلا

 قى: ح ىف )0

 . نكي : ح ىف )هز

 ىلإ ةنودملا ىف كلام بهذ ذإ . ةيزاوملا ىف امل فلاخم ةنودملا ىف ىذلاو : تلق |

 . 756.58/١ ةنودملا : رظنا . ةدحاو نس الإ دجوت مل اذإ ىعاسلا رابجإ

 . 1؟1-6؟/؟ منغلا ةاكز باب , ةاكزلا باتك ىف ىراخبلا هجرخأ (5)

 . عقي امم : م ىف (0)



 ( ؟و4)

 لصأ نأ وهف مساقلا نبا هراتخا يذلا(؟)باهش نبا لوق(١)هجو امأو
 ىلع عقي ةدايزلا مسا ناكو> ,(")< طايتحالا ىلع> ةينبم تناك امل تادابعلا

 : ةئكمو نيرشعلا ىف مكحلا(8] ريغت نأ(4) «ةاكرلل طايتحالا نم ناك دحاولا

 ثالثلا ىلإ نيتقحلا مكح نم لقتنيف . اهيف ةدايزلا لوصحل ةدحاو تداز اذإ

 انريخ اذإ انأل :(1] < لعأ هللاو> .7١1سيقأ كلام لوقو . نوبل تانب

 رايتخالا ىلإ هانلقتو « لوألا مكلا(4] نع(8) هلقنن مل انفصو اميف ىعاسلا
 نيتقحلا ىلع( 1 |روصقم هين(') ناك امنِإ لوألا مكحلاو . داهتجالاب

 ظ . ملعاف ,(17)«ريغالل
 اذإ هنإ : زاوملا نبا باتك ىف كلام لاق امم 0 دبع لاق [0؟]

 ىف لاقو « هريغ هفلكي نأ هل ةئمو نيرشعوأ١/ىدحإ ىف نينسلا دحأ دجو و

 .ع : ىف تسيل (1)
 وبأ , مامإلا « ىندملا . ىرهزلا باهش نب هللا دبع نب هللا ديبع نب سم نب دمحم )0

 هنعو « مهريغو . كلام نب سناو . دعس نب لهسو . رمع نبا نع ذخأ « ركب
 نب رمع لاق . مهريغو . ةنييع نب نايفسو . كلامو . ثيللاو . ىعازوألا ذخأ

 . ىرهزلا نم ةيضام ةنسب ملعأ ادحأ ملعأال : زيزعلا دبع

 . ةنس نوعبسو ناتنثا هرمعو . ه١؟4 ةنس ناضمر ىف ىفوت

 .1١11-١8م/١ ظافحلا ةركذت , 5-56* ص ءاهقفلا تاقبط : رظنا

 . ةاكزلل طايتحالا ىلع : م ىف نيتيوازلا نيبام (6)
 . م: ىف سيل نيتيوازلا نيبام (4)
 . ريغن : م ىف )6(
 . 7554/١ ةنودملا - باهش نباو كلام لوق ىف - رظنا (5)

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (0)
 . هقبن ل: عع ح ىف (4)
 . ىلع: عع. ح ىف ()

 . نوكي : ح ىف )0

 . روصقم : ح ىف (1)
 ) )1١ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام .

 .دحأ:ع .م ىف )١(



 ( ؟وه)

 ىلع تداز اذإ لبإلا(١) نذلف . هريغ هفلكي م نينسلا دحأ دجو اذإ : نيبتملا

 ءاهنع لاقتنالا نم دبال ةضيرفلا نوكت نأ لمتحا ةئمو نيرشعلا

 ةلقل> لوألا ضرفلا بجاولا نوكي نأ لمتو . لوألا ضرفلا(؟)ذخ ويالف
 امأو « ىعاسلا رييخت اذه لجأ نم بجوف . هنع لقتنيالو ,(") «ةدايزلا

 . «٠ تحلص قاقحلا تلمعتسا نإ كنأل اهيف ناحلصي اعيمج نائسلاف ناحتملا

 (4)بجت ىتلا ىه نينسلا دحأ سيلو ء. تحلص نوبل تانب تلمعتسا نإو
 هفلكو . دج وام ريغ هفلكي الأ كلذل بجوف . نازئاج نارمألا لب . ةصاخ

 ضرفلا كلذ نع لقتنا دق نوكي نأ نكمأ امل دجوام ريغ رخآلا هجولا ىف

 .(6)«لعأ هللا و> . انيبام بسح

 ناتئمو نوسمخ هل تناك اذإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [١٠؟ |

 ,(5) ةغلاغلا ىف ريخيو « نأضلا نم ناتاش هيلعف نوسمخ زعملا نمو نأضلا نم

 . نأضلا نم هايش ثالغلا ذخأي نأ هبشألاو « ىدنع رظن هيف لوق(")اذهو

 ىدحإ ىف كلذكو ,(37«لعأ هللاو> . هايش ثالث(8/ هيف تدرفنا اذإ اهنأل

 نم نيتاشلا ذخأي نأ ىغبني . زعملا نم نيعبرأو نأضلا نم ةئمو نيرشعو

 )9١(. نكضلا

 . نألو : م ىف )0(

 . دجويالف : م « ح ىف )0
 . ةدايزلا ةلعلا نأل : ع ىف نيتيوازلا نيبام (0)

 . بخ: ع ىف (4)
 000٠6 مي: ىف سيل نيعيوازلا نيبام (ه)
 ةنودملا : رظناو.. زعملا نم وأ نأضلا نم اهذخُأي نأب ةثلاثلا ىف ىعاسلا ريخي ىأ (5)

 . ارا

 . وهو : ح ىف 0

 . بوصأ ناكل اهيفف : لاق ولو « ىهف : ع ىف (4)
 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيباه (9)
 هنكل "ناتاش اهيف تبجو تدرفنا ول اهنأل' : كلذ اللعم بيذهتلا ىف فنصملا لاق ()

 نأضلا نم ةدحاو جارخإ بجاولا نأ وهو . هريغ لوق ىلإ اذه هلوق نع عجر
 ىغبني ىذلا وه لوقلا اذه نأ انيبم كلذ ليلعت ىف ادرطتسم رعملا نم ىرخأو

 . 56ل بيذهتلا : رظنا . ملعأ هللاو . مساقلا نبا بهذم ىلع
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 بر ىلع اهنإ : ضارقلا ةيشام ةاكز ىف لاق : قحلا دبع لاق ]٠١4[

 2 لاملا سأر نم اهتميق طقست ةذوخأملا ةاشلا نأ ىنعي « هلام سأر ىف لاملا

 « ةاشلا ةميق طاقس(7١ دعب هيلع حبرلا نامسقي ىذلا لاملا سأر نوكيو

 كلذ نأل ؛ ضارقلا لام نود.-هلام نم ةاشلا عفدي نأ لاملا برل زوجيالو

 (8) مشي ملو . كلذ لعف نإف « لوألا(5) لاغشأ دعب ناث ضارق ةدايزك

 ةميق رادقم ىف لماعلل ناك « لاملا(8) ضنو , لمع ىتح (4/)ءاعنصام حبقل -

 ءزجلا ىقبام ىف هلو « لثملا ضارق حبرلا نما 7/اهب ونيامو . ةذوخأملا ةاشلا

 .(«لعأ هللاو> .(87 يبني (")اذك . امهنيب هاطرش ىذلا

 ىتلا مغلا تناك اذإ ؛ زاوملا نبا باتك ىف : قحلا دبع لاق [؟١ه]

 موق . هضورع هيف موقي ىذلا هرهش ءاجف . نيعبرأ نم لقأ ريدملا ىرتشا
 . ضرعلا ةلزنمب ىهو . اهلوح ىلإ رظنيالو . هضورع عم ىنغلا

 ةدالوب( 1١4 تف كلذ دعب مث. غلا هذه موق نإف : انخويش ضعب لاق
 ةاكرلا(١؟)اهنم ذخأ - باصن ىهو ىعاسلا(١1) قأو . ريثكب ليلق لدبب وأ

 ءىجب لبق هضورع عم اهايإ هميوقت نم مدقت امل ؛ ةاكزلا هنع(7) طقسالو

 . دعبام : م. ح ىف 42

 . لاغتشا : ح ىف (0)

 . قفتسي ملو : ع ىفو . قبتسي ملو : م ىف 58

 . اعنصام : ح ىف )0
 زاجحلا لهأ دنع ريناندلاو مهاردلا مسا : ضنلا : (ضضن) برعلا ناسل ىف لاق (4)

 . اعاتم ناك امدعب انيع لوحت اذإ اضان هنومسي امئِإو

 . اهيونيامو : ع ء ح ىف 0

 . كلذك : مع ح ىف 0

 . ”؟00/-م9/7 ليلجلا بهاوم :  ةلأسملا هذه ىف  رظنا (4م)

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (9)
 ش . تقدم ح ىف ()
 . قأف : عع ح ىف (013)

 . هنم : ع ىف (017)
 . طقسيالو : م ىف 60



 ( ؟وام)

 ظ .(17 لع هللاو> . ىعاسلا

 , نيعلا ةاكز طقسي(؟)«نيدلا نإ> :(؟) باعكلا ىف لاق [؟05]
 .(؟/رامثلاو ثرحلاو ةيشاملا ةاكز طقسيالو

 فرصتلل عطاق نيدلا نأ كلذ نيب قرفلا نأ نييدادغبلا ضعب(*) ركذف
 بر نأل , فرصتي هب ذإ . كلذب الإ ءامن نيعلا ىف نوكيال ىذلا ىمندتلاو

 نم هعنم نيد هيلع هل نم ىلع هل رجحي نأ ىضاقلا لأس ول(7) نيدلا

 نيدلا نأل . ةاكزلا نم كلذ عنمف . هنيد ىضقي ىتح طسبتلاو هيف فرصتلا

 . كلذك مركلاو لخنلا نم لوصألاو ثرحلاو ةيشاملا سيلو « لاملاب قحأ

 اهئامف نم اهبر عنم ىلع نيدلا بحاص ردقيالو . اهسفنأب ةيمان هذه نأل
 نيعلا ةاكز نإف اضيأو . نيدلا لجأل . اهنم ةاكرلا(7) طقست مف . اهدئاوفو

 نإف « هنوضقيف .« نيد نم مهيلعامأ“ نورحتيف « سانلا تانامأ ىلإ(8) ةلكوم

 ىف نوقدصيو . كلذ ىف مهنم لبقيو . مهيلع ءىشالف الإو . ىكزيام لضف

 هنأ ىفو . نيدلا ىف سانلا لوق قيدصت ىف ءافلخلا لعف كلذكو . نيدلا

 ةئالاف رامثلاو ةيشاملاو ثرحلا امأو . كلذ هابشأو .« ىكزي هدنع ءىشال

 هريغالو نيد نع كلذ بابرأ(١1] نولأسيالو . كلذ ةاكز ذخأي نم ثعبت

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (1)
 . ش : نم ةدايز "باتكلا ىف' : هلوق (0)
 . ىذلا نيدلا نا : م ىف نيتيوازلا نيبام (0)

 ةيشاملا نيبام قرف امف : هلوق دنع هانعم تدجو نكلو . ةنودملا ىف هصنب هدجأ مل )ل

 ١ . خلا... ةاكزلا ىف ريناندلاو بوبحلاو رامثلاو

 . ”؟8/؟ ليلكإلاو جاتلا : رظناو , 70١5 ه//١ ةنودملا : رظنا

 . ملعأ هللاو . فانئتسا هنأل . ركذ لوقي نأ ىلوألاو . خسنلا رئاس ىفاذكه (6)

 . لامل : م ىف (5)

 0 . طقس : عا ح ىف 00(

 .ه: نم تبثملاو , ةلوكوم : خسنلا رئاس ىف (4)
 . اهتايثاب باوصلاو . نونلا فذحب خسنلا رئاس ىف (9)

 .ه: نم تبثملاو . أطخ وهو . نونلا فذ خسنلا رئاس ىف )٠١(



 ( ؟وم)

 .(؟/ هتانامأ ىلإ(7١نولكويالو

 هلثم دبع هيلعو . دبع هل ناك اذإ : هلوق : قحلا دبع لاق [؟1١]

 ةيشاملا نيبو هنيب قرفو .« ىدنع كلذ لاق امِإ .(") هنع ةرظفلا ج رخال

 رطفلا ةاكز نأ لجأ نم . نيد هيلعو « كلذ ىف ةاكزلا هيلع بجت ثرحلاو

 ىتلا مهاردلاو ريناندلا ىرج ترجف . اهل ىعاسال اهنأل ء اهجارخإ هيلإ

 امأو . هلثم 5) انتلأسمف نيعلا ةاكر(4) طقسب نيدلاو « هتنامأ ىلإ اهتاكز

 امل . نيد نم هيلعام( +7 عاري مف , ىعاسلا ىلإ كلذ ةاكزف ثرحلاو ةيشاملا

 | ")< لعأ هللاو> . هانمدق
 لامال هنأ طرش دق ةنودملا ىف نأ وهو ء اضيأ رخآ هجوو [؟4١]

 انيد هنُمث ريصيف « دبعلا عيبب رمأ رطفلا ةاكز هيلع تبجو ولاة وهو 08 هل

 ىف زاوملا نبا باتك ىف نكل « هنع ةاكزلا طقستو . هب ىلوأ نيدلاف . هيلع
 باتك ىف ىذلا اذه ىلعف . ةرطفلل دجاو وهو . هلثم دبع هيلع ةلأسملا هذه

 انمدقام ةلعلا نوكتو « اريخأ انركذ ىذلا هجولا اذه . حصيال زاوملا نبا

 . كلذ ملعاف الوأ

 , ىعاسلا ءىجم لبق لوحلا دعب همنغ تكلهتسا اذإ :(١]لاق [؟3]

 .ه: نم تبثملاو , أطخ وهو . نونلا فذحب خسنلا رئاس ىف )١(

 . مهتنامأ : ع ء ح ىف 69

 ليلكإلاو جاتلا : رظناو . 7931/١ ةنودملا : رظنا . ريسي فالتخاب هصن اذه (©)

 ا ا

 .ه: نم تبثملاو . طقسيف : خسنلا رئاس ىف (4)
 . هتلأسمف : م ىف )هز

 . خسانلا نم ناك ابر ىوحن طخ وهو ىعاري ملف : م ىف (5)
 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (0)
 . 481/١ ريبكلا حرشلا ىلع قوسدلا ةيشاح ء 5091/١ ةنودملا : رظنا (84)

 . وهف: ع( ح ىف 4

 . قحلا دبع لاق: ح ىف ()



 ( ؟و49)

 هلو .(17 هيلع ةاكزالف ةاكزلا اهلثم ىف امنغ اهتميق ىف ذخأف « نوعبرأ ىهو

 اذه نوكي نأ لمت .(1]وغل ةميقلاو اهب ةلدابملاك اهيكزي هنأ رخآ لوق
 ةرم هآرف ء اهيف ثدحأ امب اهفلتي مل« ةّئاق غلا نايعأ تناك اذإ فالتخالا

 ,(4) ةييعم اهنايعأ ذخأو ةميقلا“ كرت اهبرل ذإ « مغ” ) نع امنغ ذخأ هنأك

 لجأ نم ىدعتملا نم ةميقلا ذخأ(0)هل ناك امل هنأ رخآلا لوقلا ىف ىأرو

 ىلا ةميقلا نع ضوع ىه امنإ هنم ذخأ ىتلا نغلا هذه نأكف اهيف( 57 ثدحأام

 نأ لوقلا اذه ىلع ىغبنيو « اهب هبلاطو . ىدعتملل مغلا كرت اذإ هل بجت

 نم اهذخأي نأ هل ناك ىتلا ةميقلا افرعي ىتح . هنم منغلا ذخأ هل نوكيال

 م كالهتسالاب اهنايعأ تتام دق ةكلهتسملا غلا هذه تناك ول امأو . ىدعتملا

 ىدعتملا ىلع تبجو امنِإ هنأل , ذخأ علا منغلا ىكزيال هنأ فالتخا انهه نكي

 لبقتسيف .« ىدعتملا ىلع تبترت ىلا ةميقلاب ثداح ءارش هنم منغلا ذخأف .ةميق

 ٠ ملعأ هللاو . الوح منغلاب

 منغلا ىكزيف « كلذ تبغي م(0اذإ امأو . كالهتسالا تبث اذإ اذهو

 ملعأ هللاو . منغب امنغ عابا6)اغإ نوكي نأ مهتي هنأل , ذخأ علا

 مغ باصن ىلإ امنغ دافأ اذإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [؟١٠1|

 لوح ىلع ىكزيو « ىلوألا ىلإ ةرخآلا ةدئافلا فيضي . هيف ةاعسال دلب ىف

 هسمتلاف « اذه لثم ةجرختسملا ىفو .(42ءاوس ةاعسلا هيف دلب لثم ىلوألا

 . ؟"الا//١ ةنودملا : رظنا )0(

 . ؟ا/؟/١ ةنودملا : رظنا (؟9)

 . نم : ح ىف 0

 . ةنيعم : م ىف (5)
 . ع : ىف تسيل )هر

 . ثدحام : ح ىف (5)

 . نأ : عدم ح 2 000

 . عت ىف تسيل 2

 . ؟ها//؟ ليلكإلاو جاتلا « 594/١ ةنودملا : رظنا (9)



) 

 .(1) كانه

 نأ نكمأ امل هنأ اذه هجو نكي نأ لمتخو : قحلا دبع لاق [؟11]

 لاوحأ نم بترام لاملا برل(") حصيالف ")ام اموي هيلإ ةاعسلا جرخي

 لوح ىلع اهيكزي نأو . اهلاوحأ قرفي الأ لامتحالا اذهل بجو «. هتيشام
 أ هللاو . لوألا

 . همنغ ةاكزب ىصوأ اذإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [؟1؟]

 .ةقدصب ىصوأ نم فالخب , باقرلا اهب اوقتعي نأ ةثرولل « تأي م ىعاسلاو

 ةاكزب ىصوأ ىذلا نأ كلذو . هريغ وأ قتعلا ىلإ فرصت نأ(4)اهيف زوجيال

 , ةاكرلا كلسم اهب كلسي نأ دارأ هنأكف . ةاكز كلذ ىمس امل. همنغ

 . ىلاعت هللا هفصوامو . باقرلا ىف( 37 فرصت(©)ةاكرلاو

 ىف("] ىلاعت هللا ركذ نيذلل هتيصو تعقو امنإو : باتكلا ىف هلوقو
 نأل . انلقام ظفللا اذه نم ذخؤي .(8) ةقدصلا مهل لحت نيذلا . هباتك

 هعرز ةاكزب ىصوي ىذلا كلذكو « هباتك ىف( 4/) ىلاعت هللا ركذ امم باقرلا

 هيف فرصتام رئاس ىف(") فرصتو . اهب باقرلا ءارتشا زوجي . رضخألا
 كلسم اهب كلسي ؛ ةاكز كلذ هتيمست لجأ نم ءاوس ناتلأسملا . ةاكزلا

 نم جراخ ريغو . ثلثلا ىلع اروصقم كلذ ناك نإو . انركذ اميف ةاكزلا

 . 4510-458//؟ اهيلع دشر نبا حرشو ةجرختسملا : رظنا (91)

 . كانه اهرظناف « لوألا ةاكزلا باتك ىف ةلأسملا هذه ىلإ فنصملا راشأ دقو : تلق

 .م 1: ىف تسيل (9)

 . حلصيالف : مع ع ىف (0)
 .اذه ىف: ع ء اح ىف )ل

 . م: ىف تسيل )(

 . فرصني : م ىف 03(

 .عام حا: ىف تسيل 00

 . ؟ا/١/5 ةنودملا : رظنا (م)

 . ع: ىف تسيل (9)
 . فرصيو : م« ع ىف 0(



 ( م.01)

 هللاو> . انمدقام ىلع كلذ ىف لمعلاف اياصولا ىلع ًادبمالو « لاملا سأر

 ش ش .("0«رعأ

 , ةاكزلا اهنم تذخأ امنإ « ءارقفلا(؟) ىلع ةسبحملا طئاوحملا كلذكو

 ىلع ذخ أ ام(5) نأ لجأ نم ,(92) < نيكاسملا ىلإ>) كلذ عيمج ريصم ناك نإو

 هللا(3) فصو امم كلذ ريغو باقرلا ىف(60 فرصي نأ زوجي ةاكزلا ليبس
 , مهيلع سبحملا نيكاسملا هب ىدعتيال طئاخلا قابو . ةاكزلا ىف ىلاعت

 0 ش .(8/) كلذ معاف 2« نافلتخم نامكح(") امهف

 لجرلا نع اندلب لهأ نم انخويش ضعب تلأس : قحلا دبع لاق [؟1؟]
 ىصويالو . تومي مث «039١7 لوحلا هيلع> لحيف « هيف ةاعسال. 37 دلبب نوكي

 (117«بيطي رمثلاك> ةاكزلا جارخإ ةثرولا مزلي له . هتيشام ةاكز جارخإب
 . هيلع لحت نيعلا ةاكرك(4١) ( كلذ مأ> هتاكزب( ١١7 ىصوياالف ,(01) تومي مث

 مزليال : لاقف» . ةثرولا مزليال كلذ نأ ؟اهجارخإب ىصويالو .« توميف

00 
0( 
 )م
 )ل
)( 
0( 
00 
4 

0) 
0 
00) 
00 
0) 
0: 

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام

 . نع : م ىف

 . نيكاسملل : ع ء ح ىف
 . ع : ىف تسيل

 . فرصت : ح ىف

 . هفصو امم : ح ىف

 . ىهف : م ىف
 -١ا/١/؟ هشماهب ليلكإلاو جاتلاو ليلجلا بهاوم . 51/5/١./78 ةنودملا : رظنأ

 اا

 . دالبب : م ىف
 . هلوح : ع« ح ىف
 . بيطت ةرمثلاك : ع ىف نيتيوازلا نيبام
 . توت: ح ىف

 . ىصويالو : ع ىف
 . ال مأ : م ىف نيتيوازلا نيبام



) 050 

 نيعلا ةكرك كلذو . كلذب ىصوي نأ الإ ةيشاملا اوكزي نث(17 < ةئرولا

 ىصوي ىتح كلذ ةثرولا مزليالف . ةاكزلا جرخأ دق نوكي نأ لامتحال

 اهدادج دنع اهنم ةاكزلا ىدؤت امنإ ذإ ؛ رامثلا ىف اذه انمزليالو 11

 .(47«لعأ هللاو> .(؟) قرتفم كلذ ىف رمألاف  اهبايط لوأبال
 نم ةبقر قتعو راهظ نم ةبقر قتعب ىصوأ اذإ : قحلا دبع لاق [؟14]

 ه) ثلثلا قيض دنع هبحاص ىلع امهدحأ ًادبيال : باتكلا ىف لاق . سفن لتق

 نأ مساقلا نبا لوق ىنعم : لاقأ 5)<هللا همحر> ىنايبإلا سابعلا ىبأل تيأرف

 مهسلا(")هجرخأ امهيأف , امهنيب عرقي ةبقر الإ لمحي لف ء قاض اذإ ثلثلا
 ضععب ىل هلاقو . سفنلا لعق امإو . راهظلا امإ (8) هل ةبقرلا تيرتشا
 ىلع ثلثلا قيض دنع ةعرقلا كلذ ىف لدعلا(4)نأل « اندلب لهأ نم انخ ويش

 لتقلا بانامو « هب معطأ راهظلا بانامف . ناصاحتي لب : ليقو . هتفصوام

 . هانمدقام باوصلاو . اذه ريغ ةلأسملا ىف ليق دقو « ةبقر ىف هب كروش

 01« هللاو>

 . ح : ىف سيل نيتيوازلا نيباه (1)
 .م: ىف تسيل (؟)
 . ؟307؟/؟ ليلكإلاو جاتلا : رظنا (*)

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (4)
 . ؟"ا/5/1 ةنودملا : رظنا (ه)

 . ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام )3(

 . جرخأ:ع ىف (0
 . م : ىف تسيل 4
 . نأ مع حا 2 6

 )٠١( الوأ : ع ىف نيتيوازلا نيبام .



 ( ”.ع)

 ىذلا « منغلا ىف طيلخلا : انئاملع ضعب لاق : قحلا دبع لاق [؟١١]

 ,(5) نواعتلاو ]١( عامتجالاب هطلاخيو ؛ باقرلا ىف هبحاص هكراشبال
 طيلخ لك سيلو . طيلخ كيرش لكف ؛ باقرلا ىف كراشملا وه(؟7 كيرشلاو
 نم اريثك نإوإ :(5)ةكرش ريغ :نم ءاطلخلا ىف هناحبس هللا(9)لاق .(؟)اكيرش
 نوعستو عسنت هل ىخأ اذه نإإ : ةصقلا لوأ ىفو ءةيآل07) 1 ءاطلخلا

 دحاول (47 نيذلا ةثالثلا ةلأسم ىف نييورقلا نم انخويش ضعب لاق

 بحاص ةاش ىعاسلا ذخأيف ؛ ةدحاو رخآللو نوعبرأ رخآللو نوسمخ

 تناك نإ ؛ اهتميقب وأ ,() طسو ةاشب هيبحاص ىلع عجري امنإ ؛ ةدحاولا

 نأ بجي امم تناك نإو . هقح ىلع ةدايز هذخأو . ىعاسلا مظل . محل ةاش

 ؛ ةبيعم ةاشلا هذه تناك ولو « اهتميقب هيبحاص ىلع عجريف ؛ اهلثم ذخؤي

 ىلع تيقب دق ةاكزلا نأل . ءىشب هيبحاص ىلع عجري مل « ةاكزلا ىف ذخؤتال

 . عامتجالا ىف : م ىف (1)
 : حارملاو . ءاملا : ءايشأ ةسمخ نم رثكأ وأ ةثالث ىف كارتشالا ةطلخلل اوطرتشا (؟9)

 . لحفلاو . ىعارلاو . تيبملاو . تيبملل اهقوس لبق هيف عمتجت ىذلا وهو
 . 440/١ ريبكلا حرشلا : رظنا

 . كيرشلاف : م ىف ()
 خسنلا عيمج ىفو ,« ؟15/؟ ليلكإلاو جاتلا : رظنا . سنوي نبال قاوملا هبسن (4)

 . هانتيثأاه باوصلاو « عفرلاب . كيرش
 . لاقو : ع ىف (4)
 كيرشلاو طيلخلا نأل ؛ رظن هيف طيلخلاو كيرشلا نيب قرفلا ىلع ةيآلاب لالدتسالا (5)

 لمح حصيالو . ثداح حالطصا امهنيب قرفلاو . دحاو ىنعمب ةغللاو ناسللا ىف

 . ثداحلا ىبعملا ىلع اهريسفتو ةيآلا
 . ص ةروس < ةيآلا نم 000

 . ص ةروس ؟» ةيآلا نم (4)
 : ىذلا : م ىف )ل

 . ةطسو : مع ح ىف 60
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 « ةاكزلا ىف(" ءىرجيال ىعاسلا(؟)ذخأام ناك امل ,(0) طقس مل « هيبحاص

 . ةذوخأملا هتاش ىف ةاشلا بحاص لظ دقف , ةاكزلا جارخإب نارومأم امهو

 . دحأ ىلع اهب عجريالف
 نإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق : قحلا دبع() لاق ةثطلا

 (7) رخللو . لبإلا نم3) عست امهدحأل ناك اذإ(6) كلام لوق فلتخا

 اذإ امأف ,. ىواستي امهيلع قارتفالاو عامتجالا عضوم(9) اذه نأ ؛(8)سمخ

 وأ ررضب امإ ؛ مكحلا هيف ريغتيو . فلتخي امهقارتفاو امهعامتجا ناك

 اذهل نوكي نأ لثم (01] نادارتي امهنأ هلوق هيف فلتخيال اذهف ,(39) عفن

 نأل نادارتي امهنأ انهه فالتخا الف )عسب اذهلو « ليإلا نم(11)] تس

 . ةاش دحاو لك ىلع امنإ دارفنالا ىفو « هايش ثالث امهيلع بجوأ امهعامتجا

 . ىرجتال: ح ىف (0)
 . م : ىف تسيل )ل
 لوقلا نأل نادارتيال امهنأب الوأ ةرم لاق دقف : 7/8/١ ةنودملا : هيلوق ىف رظنا (ه)

 . امهنيب دارتلاب لاقف عجر مث . ةاش نم لقأ ةسمخلا بحاص ىلع لعجي دارتلاب

 . ةعست : م« ح ىف 0(

 .رخآلو : م ىف 00(

 . ةسمخ : م ىف 429

 . ىلوأ اهفذحو ةمحقم اهلعل (9)
 . عمن وأ : مع ع ىف 0

 ىأ . امهيددع ةبسنب هكيرش هنم ذوخأملا عجاري نأ هانعمو . عجارتلا وه : دارتلا (1)

 عست ناك اذإ وهو لوألا فنصملا لاثم ىفف نيددعلا عوجمل امهنم لك ددع ةبسنب
 , عابسأ ةعست ةعستلا بحاص ىلع ناتاش امهيلع بجو رخآلل سمخو امهدحأل

 « هيلع امب هبحاص ىلع عجري هنم ذوخأملاف . عابسأ ةسمخ ةسمخلا بحاص ىلعو

 هيلع قوسدلا ةيشاحو ريبكلا حرشلا : رظنا . ذخألا موي ةميقلاب عوجرلا نوكيو
 . 54١ -4غ* 1

 . ةتس: مع ح ىف (10)
 ) )1١ةعست : م ىف .
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 لثم ,(0) ىرخأ نس ىلإ لاقتناب وأ عفنب ريغتي مكحلا ناك اذإ كلذكو

 غلا 57٠بجت قارتفالا ىفو « كلذ وحن وأ . ضاخم تنب عامتجالا ىف بجي نأ
 نإو> . فالتخاالب ادارت . لقتني مكحلا ناك امل اضيأ انههف ؛ دحاو لك ىلع

 مكح ريغت نم(4) هانمدقام كلذ لصأ امنإف ء رضأ كلذ ىأأ" «معيال ناك

 نس ىلإ نس نم لاقتناب وأ « عفنب وأ . ررضب امإ « دارفنالا ىلع

 نإ امأو . نادازي امهنإ ("لووق يم هيف فالضادل يذلا ذهن م90 يرحل
 فالتخا انههف ؛ ريغتيال  امهعامتجاو امهقارتفا ىف هلاح ىلع  مكحلا ناك

 . كلذ ملعاف .(7]هانمدقام بسح هلوق
 مغلا ةلأسم ىف نييدادغبلا ضعبل تيأر : قحلا دبع لاق [117]

 ؛(ة4)دحاو ماعل اهيكزي : هلوق : لاق ؛(8) «ءاوعأ دعب> هيلع درت . ةبوصغملا

 , اهلاح ىلع اهئاقب عم . هبصتغاام نيع درل انماض بصاغلا ناك ا('١] هنأل
 ىلع ىقبيال بلغألا ىف ناويحلا ناكو - اهلاح(١1) نع تريغت نإ  اهتميقل وأ

 اذإ ,. بصاغلا نامض(1)ىف ةيشاملا نأ(1؟/) ىلع كلذ لد ؛ ةدحاو لاح

 ناكف . هلثم ىف اهسنج ريغتيام نامزلا نم اهل ىضم وأ . اهلاح نع تريغت

 رخآ : ح ىف 00

 . بجي :م.و ع ىف (0)

 . ملعنال انك نإو : ع « ح ىف نيتيوازلا نيبام (9)
 . انمدقام : ع .« ح ىف )ل

 .رخآ: ح ىف )6(

 هيلوق : م. ع ىف (5)
 . انمدقام : ع ىف 000

 . م. ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (8)
 . ؟05/؟ ليلكإلاو جاتلا : رظناو ء 9888/١ ةنودملا : رظنا (9)
 . هتألف : ع ء ح ىف 68

 .م(. عدم ىف تسيل (1)

 .ما. عا: ىف تسيل (1)

 نم : مء ع ىف (1)
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 ناك املف ؛(١)اهذخأ ةيشاملا بر راتخي نأ الإ . ةميقلا بصاغلا ىلع بجاولا

 هيلع نوكي الأ بجوف .(؟)اهنع لاز هكلم نأكف ,(؟)انركذام ىف اهبرل رايخلا
 اهنوكو . ىعاسلا ءىجم ةطيرشب ؛ هيف اهضبقي ىذلا ماعلل ةدحاو ةاكز الإ

 ْ ملعأ هللاو . اباصن

 امل اهبر نآلف ؛(4 < نينسلا نم ىضمال> اهيكزي : هلوق هجوو [؟114]

 لزي مل هكلم نأ ىلع كلذ لد . هعنم بصاغلل نكي ملو . اهذخأ هل ناك

 موي هيلع ىهام ىلع نينسلا ىضامل اهاكز هكلم ىلع تناك اذإو . اهنع

 اهتذخأ دق ةاكزلا نوكت نأ الإ . اهب رارفلا ىف عيض نكي مل هنأل ؛ ضبقلا

 . كلذأ9) هئرجيف ٠ اهنم ةاعسلا

 بهذم (57 نم نأ الول ء رظنلا ىف غئاس هجو لوقلا اذهل ناك دقو

 . اهذخأ ىف رايخلاب هنم بوصغملا نوكي ةبوصغملا نيعلا ريغت سفنب نأ هلئاق

 رقتسي ال ىلا ") اكلام دعي فيكف . اهبصتغا موي اهتميق بصاغلا نيمضت وأ

 نأ نيبو . اهكلمي نأ نيب رايخلاب ناك هنأ ىرت الأ !؟هتئيشمب الإ هيلع هكلم
 أ هللاو . هرايتخاب حصي امنِإ اهيلع هكلم نأ لدف ؛ اهتميق كلمي

 لخنلا هل نميف كلام نع(50ىلعو مفان نبا لاق ةعومجملا نمو [؟19|

 حضنلاب اهيقاب ىقسيف . عطقتيف :(4] نيعلاب ةنسلا فصن ىقسيف « بنعلاو

 .انركذ امم: ح ىف (0)

 | .مد ىف تيل (0)
 . 585/١ ةنودملا : رظناو . نينسلا ىضامل: م ء« ع ىف نيتيوازلا نيباه (4)

 . هيزجتف : ح ىف )6(

 . م : ىف تسيل 00

 . اهكلام : م ء ع ىف (0)
 نايبلا عم ةيبتعلا : رظنا . ًاطوملا ىوار دايز نب ىلع - ملعأ هللاو  دوصقملا (8)

 . 4864/؟ ليصحتلاو

 . ةفورعملا ةيراجلا نيعلا ىه (9)



 ( م00

 فصن ىلع هفصنو . رشعلا ىلع هفصن ؛ كلذ ةاكز  رخيلف )١(, ةيناسلاو

 . مساقلا نباو "2 كلملا دبعوأ" ةريغملا هلاقو ٠ رشعلا

 اعبت ليلقلا ناك . نيفنصلا دحأب اهرثكأ ىقس نإو : كلام لاق [؟؟١]

 . عيمجلا جرخي هيلعف . رخأت وأ . ريثكلا مدقت ؛ كلملا دبع هلاقو . ريثكلل

 « كلذ براقام وأ ,(4] هيقس اثلث كلذ لجو : مساقلا نبا لاق [م1

 .(8) نيفصن جرخيلف . ريسيلا فصنلا ىلع داز نإ امأف
 ملو « لجرلا تام اذإ : انخويش ضعب تلأس : قحتلا دبع لاق [؟؟؟]

 له . رمثلا باط ىتح . مهنيدب ءامرغلا مقي ملف « نيد هيلعو ؛ هطئاس( 77 هزي
 لجأ نم هنم ةثرولل ءىشالا"/ذإ ؛ هكلم ىلع ىقبم هنأل تيملا نع ىكزي
 ةاكزلا هيفام غلب نإ . هبيصن ثراو لك ىكزيو . هنع ىكزيال مأ « نيدلا

 : لاقف ؟مهل عرزلا ناكو . نيدلا ىاك) ىدأ لام تيملل أرط ول ذإ

 . احضان هرجي ىذلا لمجلا ىمسيو . لمجلاب ىقسلا وه : حضنلا (9)
 . هيلع ىنسي ىذلا ريعبلا : ةيناسلا
 .؟8؟/؟ ليلجلا بهاوم : رظنا

 نم جرختسي امب بصلاو شرلا حضنلا : 10/* أطوملا ىلع ىناقرزلا حرش ىف لاقو
 . ةلآب راهنألاو رابآلا

 دحأ « هيقفلا , مامإلا . مشاه وبأ ىموزخملا ثراحلا نب نمحرلا ديع نب ةريغملا (؟)
 نب ماشه مهنم ةعامج هنع ذخأ . كلام دعب ةنيدملاب ىوتفلا مهيلع تراد نم

 . كلامو « دانرلا ىبأو 2 ةورع

 . ىراخبلا هنع جرخو . ةقث ةريغملا : نيعم نب ىبح لاق

 . ه188 ةنس ىفوت

 . ة56ص رونلا ةرجش . 564-*4*/” جابيدلا , م-*/#* كرادملا : رظنا

 . 488/7 ليصحتلاو نايبلا رظنا . نوشجاملا نبا ملعأ هللاو - دوصقملا (©)

 . ةيقاس : م ىف (4)
 . ١108/7 ىجابلل ىقتنملا . 488/؟ ليصحتلاو نايبلا : رظنا (ه)

 ... ةرفصو ةرمحب نوكي : اوهز اهزو لخنلا ىهزأ : (اهز) برعلا ناسل ىف لاق (1)
 . هرك تبن اذإ وهزي تبنلا اهز

 .ع 2 ح : ىف تسيل 00

 . (اذكه) ىدو : ع ء ح ىف 28



 توكل
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 , هيفن(1) ةثرولل ثاريمال ؛ هكلم ىلع قاب هنأل « تيملا نع ىكزي نأ(7١ ءلي

 . هتمذ قرتغا دق هيدا(

 ةعبرأ هيلع“ 06 اذإ : نييورسفلا نم ةحويش ضعب لاق اني

 عحضوم ف هدروأ رفا 0 بايحتسالا ظفللا اذه عوضوم ناك نإو

 ") باجيإلا

 هنأل « رظنلا بجوي ىذلا وه لاق ىذلا اذهو : قحلا دبع لاق [؟؟4]

 . باصنلا هكلمل ةاكزلاب بطوخ نمم هنأ هل نابو « صراخلا ًأطخ فشكنا دق

 رهظ مث . مكحب مكح اذإ مكاحلا نأ امك !؟هنع ةاكزلا طقسي ىذلا امف

 هضقني هنأ ؛ اذه وحن وأ . عامجإلا هتفلاخمل امإ ؛ حارص ًاطخ هنأ(6) < هل

0) 
(0 
4 
0) 

42 

 . مهمزلي : م ىف

 . هتثرول : عع حاف
 . نوكي : م .ح ىف
 و . ارق بطرلا نم لختلا ىلعام رزح صرخلا : (صرخ) برعلا ناسل ىف لاق

 نمو . ارق بطرلا نم اهيلعام رزح اذإ اصرخ هصرخأ مركلاو لختلا تصرخ
 . ابيبز بنعلا
 . امهريغ نود ةصاخ بنعلاو لختلا ىف الإ صرخلا نوكيالو : تلق

 ١٠١-164/7؟ ىجابلل ىقتنملا : رظناو

 . دادمأ ةعبرأ عاصلاو . ايوبن اعاص نوتس : قسولا

 . ١١ه ص ىناوريقلا ديز ىبأ نبال ةيهقفلا ةلاسرلا : رظنا
 ةعبرأ صراخلا صرخ نإف : تلق : هلوق نم ةنودملا ىف دروام - لعأ هللاو - دصقي

 ع

 نأ ىلإ بحأ : كلام لاق : لاقف . قسوأ ةسمخ لخنلا بحاص هيف دجف قسوأ

 . هناكز ىدؤي

 . 784/١ ةنودملا : رظنا

 . اهنم لقأ صرخلا ناك نإو . ةاكزلا قسوأ ةسمخ دج نم ىلع بجي هنأ ىبعملا
 دق هنأل٠باجييإلا ظفل لحن بابحتسالا ظفلل كلام لامعتسا بوجولا نع هجرخيالو

 ملعأ هللاو . انايحأ هنم عقي

 . :88/؟ ليصحتلاو نايبلا : رظناو

 . هل رهظف : ع « ح ىف نيتيوازلا نيبام
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 لزن مكحك كلذ سيلو « هيلإ عفر اذإ . هدعب رظنلا ىلي نمم هريغو وه

 .(17اتفصو اميف هب عوطقم مولعم أطخلا نأل ء بقعتيال هنأ داهتجاب
 ملاع هصرخ نإ : هنع ىلعو عفان نبا ةياور ىف كلام لاق دقو [؟؟0]

 .(؟]ةدايزلا كزيلف , ماع ريغ هصرخ نإو « داز اميف هيلع ءىشالف
 ريغ وأ , ملع هصرخ ؛ ةدايزلا ةاكز ىدؤي : عفان نبا لاقو [1؟1]

 .(4)رلعأ هللاو> .(*) سايقلا وه . اذه عفان نبا لوقو . ملاع

 هيلع صرخ اذإ :(6]نونحس نبا باتك ىف بهشأ لاقو [؟؟07]
 ىلع لمع لدعلا نمز ىف ناك نإف . ةسمخ باصأف . طقف قسوأ ةعبرأ>

 ىلع جرخيلف روجلا نمز ىف ناك نإو , صقت وأ داز( 7 «هيلع صرخام
 .(80 صقت وأ صرخلا(77 ىلع داز ؛ دجوام

 لام نم هيلع ةقفنلا : نيكاسملل هعرز رشعب ىصوملا ىف لاق [؟؟8]

 نم هب ىصوملا رشعلا ةقفن : لاق . هللا همحر دمحم ىبأ نع ىكح . تيملا

 . انفصو اميف : ع .« ح ىف 00

 . ١157/7 ىقتنملا ء« 488/؟ ليصحتلاو نايبلا : رظنا (؟)

 . 157/9 ىقتنملا : رظنا ()

 .م. ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (4)
 . هللا ديع وبأ . ىخونتلا بيبح نب ديعس نب نونحس نب دمحم (4)

 ء رظنلاو . هقفلا ىف افرصتم . ازربم , اهيقف « املاع ناك" : نوحرف نبا لاق
 . "ءاوهألا لهأ ىلع درلاو . سانلا فالتخا ةفرعمو
 درلا باتكو . هقفلاو معلا نونف ىف عماجلاو . ثيدحلا ىف دنسملا : اهنم فيلآت هل
 | . اهريغو , ىعفاشلا ىلع
 . ه1865 ةنس برغملا دالب نم لحاسلاب ىفوت
 . ١60/9 بهذلا تارذش . 159/؟ جابيدلا « 7١4/4 كرادملا : رظنا

 . م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (1)
 .ع : ىف تسيل (0)
 . 488/9 ليصحتلاو نايبلا : رظنا (م)
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 هنم جرخأ ثلثلا ىلع هعقفنب عرزلا كلذ(١)داز نإف ء ىصوملا ثلث
 : ةثرولل ليق . عرزلا ريغ لام تيملل نكي مل نإف ثدثلا(؟) لمح

 . مهل هرشعب ىصوملا(4) عرزلا ثلث ىف مكتقفنب مهوصاقتو « هيلع(؟)اوقفنأ
 , هعيمج رشع نم رثكأ هنم مكتقفن جارخإ دعب عرزلا ثلث نم ىقب نإف
 مهل نكي مل هنم لقأ وأ . رشعلا ىقب نإو . مكلف ىقبامو . رشعلا مهل ناك

 نأ ةثرولا ىبأ نإف ؛ مكتقفن جارخإ دعب(“ لاملا ثلث ىف قاب هنأل . هريغ

 رشعلاب مهل ىصوملل ناكو « ةاقاسم هوعفد . لام مهل نكي مل وأ ء |اوقفني

 الإ . ةاقاسملا ىف مهل تعقو ىتلا ةثرولا ةصح نم هنوذخأي 7 عيمللا رشع

 , ةاقاسملا نم مهتصح ىف ةثرولل عقوام ثلث نم رثكأ عيمجلا رشع نوكي نأ

 ةرشع جرخي ناك نإ عرزلا نأ كلذو . كلذ ثلث ىلع مهل ىصوملا دازيالف

 ")امم هنوذخأي ادبأ مهف . قسو هرشعب مهل ىصوملل لصح دقف . قسوأ

 عرزلا عيمج رشع(4)وهو  قسولا نكي ملام . ةاقاسملا دعب ةثرولا ىلإ عجر
 ثلث ىلع مهل ىصوملا دازيالف ؛ ةاقاسملا ىف ةثرولل لصحام ثلث نم رثكأ

 . تيملا هفلخام عيمج هنأك ذإ . كلذ

 ره ع
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 . لمحام : ح ىف

 . عرزلا ثلث نم ةقفنلا نوذخأت ىأ

 . تيملا: ع ء مح ىف

 . مهو : م ىف

 ده مي
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 ل مب ما ا ا لا ا

 - كلا نعل

 -- ملام انس الب إسم اب تسل البا تس اا تس اناا أ ايام



 ( ملل

 بح ى(") ءاشه نب ديعس ىبأ نع ىكح :(١)<قحلا دبع لاق> [؟؟9]

 .(؟) رضخلا نم هنأل « هيف ءىشال : لاق . تيز هل نكي مل نإ لجفلا
 ضارقلا ديبع نع رطفلا ةاكز مساقلا نبا دنع : قحلا دبع لاق [؟0]

 . ضارقلا ةيشام ةاكز فالخب .!5/ضارقلا لام نود هلام نم لاملا بر ىلع

 , اهنايعأ نم ذخؤت ةيشاملا ةاكز نأل :(5) هلام نم لاملا بر اهيدؤيال هذه
 ء هسفن لام نم لاملا بر( "7 اهادأ نإف . لاملا نسأر نم اهرادقم طقسيو

 ضارقلا ديبع نع رطفلا ةاكزو . هلاغشأ دعب ضارقلا ىف ةدايز كلذ ناك

 ةراهط نايعألا نع ذخؤت(8)انإو , مهنايعأ ىف ةبترمأ) ىه سيل
 .(١)«لعأ هللاو> . واسم ريغ اذهف :(9)داسجلل

 ىلع ةاكزلا نإ : كلذ ىف مساقلا نبا لوق زاوملا نبا حجرو [؟؟1]

 نم لماعلا ىلع سيلو . حبرلا ىف كلذ نم ءىشب عجريالو . لاملا بحاص

 ةبقرلا ىف هل سيلو « ةراجإلاك كلذ ىف لماعلا حبر امنإو : لاق .« ءىش كلذ

 اذإ لاملا بر نأ ىرت الأ . قح لماعلل ريصي نأ لبق بجت ةاكزلاف ,« قح

 . م. ع : ىف سيل نيتيوازلا نيباه (1)
 . ناوريقلا لهأ نم . ديعس وبأ , ماشه ىخأ نباب فورعملا رمع نب فلخ )00

 طلتخا , هنم ظفحأ هتقو ىف نكي مل, ءاهقفلا ملعب فرعي ناك : نوحرف نبا لاق

 . همدو همحلب مارحلاو لالحلا مع

 . هالال" ليقو 2 ه#الا ةنس ىفوت

 . 58ص رونلا ةرجش ء 568-15 ١//40 جابيدلا : رظنا

 . 784/7 ليلجلا بهاوم : رظنا (0)

 . 380/١ ةنودملا : رظنا (4)
 . ؟١59/1 ةنودملا : رظنا (ه)

 . اهادو : ع « ح ىف )3(

 .م: ىف تسيل (0)
 . ءافلاب , امإف : ع ىف (0)
 . ماسجألل : م . ع ىف 69

 ) )1١ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبامه .



 ( مىب؟)

 مث . هموقيف ؛ لماعلا ديبام هلوح سأر دنع ىخوتي هنإف ء ريدي نمم ناك

 اميف لماعلا ىلع ناك . كلذ دعب همساق نإف . هتباصمو هلام سأر ىكزي

 مات دنع كلذ دعب همساق(") نإف . هديبا١) تضنام ىتم « هتباصم ةاكز ذخأي

 دعب هحبر لماعلا ذخأيف .(؟]همساقي هدعب وأ هلبق وأ ىناثلا لاما بر لوح
 ذخأي اميف لماعلا ىلع بجيف . رثكأ وأ ةثلاث وأ ةيناث ةاكزلا هيف تلح نأ

 هيف تبجو لق ناك(4) نإو هنأل ةريثك نينس دعب نإو . ةدحاو ةرم ةاكزلا

 ملو ء علس ىف الوغشم ناك دقو « قح هيف لماعلل بجي نكي ملف « ةاكزلا

 ع ةدحاو ةنسل هيكزيف « هل ضني ىتح هيلع(*)ةاكزالف , ريدي نمم وه نكي
 . هضبق اذإ

 ديب امم ذخٌؤت ةاكزلا : بهشأ بهذم ىلعو : نييسلدنألا ضعب لاق

 : لاق . هركذام نوكيف ؛ حبرلا ىلإ رظن . الصافت اذإف « ضراقملا

 .(97)انخياشم ضعب بهشأ لوق رسف)(1]كلذكو

 همزلي نم رطفلا ةليل(4) هل تام اذإ : هلوق : قحلا دبع لاق [|١!؟؟]

 , رطفلا ةليل تام اذإ : هلوقو .(11]هنع جرخي هنإ ؛(1) هيع(9)ةرطفلا ءادأ
 اهنأ ىلع( 32 اذه لدي ,(31؟) هلام سأر نم نوكت اهنإ ؛ ةرطفلاب ىصوأف

 . ىناثلا ةاكزلا لوأ ىف قبس دقو . اضورع تناك امدعب انيع تلوحت ىأ (9)

 . نإ: عم ح ىف 6

 . حبرلا همساقي ىأ (6)
 . ىاوالب ء« نإ : ع ء ح ىف )ل

 . ةاكزالو : م ىف (ه)
 . كلذك : مع ع ىف )0(

 . بهشأ لوق انخويش ضعب رسف : ح ىف (0)
 . ح : ىف تسيل 460

 . رطفلا : م « ح ىف 0(

 . مهنع : ح ىف 0

 . مهنع : ح ىف 0(

 . 3981/١ ةنودملا : رظنا (10)

 . حد: ىف تسيل (1©)



 ( معز

 بيبح نبا("]هركذام فالخ اذهو . رطفلا ةليل نم سمشلا(١) بورغب ةبجاو
 نم رجفلا عولط اهبوجو دح نأ ؛ كلام نع ىور مساقلا نبا نأ/") نم
 مساقلا نبا كلام نع ةياورلا هذه ىور : بيبح نبا لاق . رطفلا موي
 . ,(4] كلذب اولاقو . نوشجاملا نباو فرطمو

 نم سمشلا بورغب بجت اهنأ(5) كلام نع> بهشأ ىورو [؟؟؟]
 ىف جرخيال هنأ باتكلا ىف ركذو . غبصأو بهشأ هب ذخأو . رطفلا ةليل

 لجأ نم قيقدلا جارخإ هرك امنإ : بيبح نبا لاق .(5) اقيقد ةرطفلا

 عيرلا
 ا

 هلاقو . هأزجأ ماعطلا ليك ىلع ديزيام ردق هنم جرخأ نمف ,(")
/4) 

 ضعب لاق كلذكو . ًازجأ زبخلا وأ هعيرب قيقدلا ىطعأ اذإ راهظلا ىف

 002 ةياور ىف نييورقلا نم انخ ويش

00 
0( 
0 
0 
 )هز
030 
000 
0 
4 
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 . بورغل : م ىف
 . ركذام : م ء ح ىف

 . م6 ع : ىف تسيل
 . "5ا//؟ ليلحلا بهاوم . 7١/١" ىاكلا : رظنا

 . م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام
 . ؟١/9 ةنودملا : رظنا
 . ةطنملا ليك ىلع هلضفو نحطلا دنع قيقدلا ةدايز ديري

 . ما ىقتنملا : رظنا

 . 605/١ ريبكلا حرشلا ىلع ىقوسدلا ةيشاح : رظنا

 ةنودملا نوئنحس نم عمس . فسوي وبأ ,« ىفدصلا نمحرلا دبع نب دوم نب ةلبج
 . ةمولعم اهيف هتياورو

 . سانلا هنم عمس . ادهاز ةقث الاص ناك : برعلا وبأ لاق' : جابيدلا ىف لاق

 : مهدهزاو هنامز لهأ ديس ثناكو

 . ه198 ةنس ناوريقلاب ىفوت

 . /5-ا/9* ص رونلا ةرجش , "50-98 ١/ جابيدلا . ”ال8-ا/1/4 كرادملا : رظنا



 ( م14)

 . كلذ نم(؟7 ىدؤي نأ سأبال هنإ : موق شيع تناك اذإ ,(1) ةينطقلا ف

 . ءاوس طوسبملا ىف(" ) ىضاقلا هنع ىور اذكهو

 هنإف , ةاكزلا هيف بجتام لكو : لاق مكحلا دبع نبا باتك ىفو [؟8ه]

 .(4) هماعط وه ناك اذإ . رطفلا ةاكز ىف هجرخي

 رطفلا ةاكز ىف جرخأ نإف : مساقلا نبال ليق : ةيبتعلا ىفو |[ ما؟ه]

 ولو ؛ نوكيال اذه : لاق . دلبلا كلذ لهأ شيع كلذو . اصمح وأ اسدع

 .(3) هئرجي نأ توجر مهشيعأ“ ) كلذ ناك

 ضعب مهشيع ناك نإو : كلام لاق زاوملا نبا باتك ىفو [؟؟“"]

 .07) ىرجالف رطفلا ةاكز كلذ نم ج رخأف 4 نيعلا وأ ىناطقلا

 وهف ديلاب ولدلاب ىقسيام : ىسلدنألا()نينمز ىبأ نبا(") لاق [150]

 . اهيف لوق اذهو . ريعشلاو ةطنملا ىوسام بوبحلا ىه : ةينطقلا (1)

 . كلذ هبشاامو ةنسركلاو . صمحلاو . ايبوللاو . نابلجلا : اهنأ رخآ لوقو

 . 48؟/؟ ليصحتلاو نايبلا عم ةيبتعلا : رظناو . (نطق) برعلا ناسل : رظنا

 . بوبحلا نم ةينطق سيل امه ةينطق وه اميف فلتخا دق هنأ حيحصلاو : تلق

 . ةاكزلا ىف ادحاو افنص ربتعتو اهضعب ىلإ مضت ةينطقلاو
 . 465/7 ليصحتلاو "تايم رنا

 .اودؤي: ع ىفو . ىدؤي:م ىف (0)

 . هتمجرت تقبس دقو ليعامسإ ىضاقلا هب دصقي (©)
 . 188/7 ىقتنملا : رظنا (4)

 .اذه: ع ىفو ء م: ىف تسيل (ه)
 . 0179/7 ليصحتلاو نايبلا عم ةيبتعلا : رظناو . هيزجي : ع ىف (5)
 . 486/9 ليصحتلاو نايبلا : رظنا (07/)

 ًارييالف" هلوق ةياهن دنع ابيرق ىهتنيو « ع٠ ح نم صقن أدبي ةملكلا هذه نم 29
 . ةرورضلل (ه) ةخسنب ءرجلا اذه تلباق دقو . "نيكاسملل هلصوي ىتح

 . ىريبلا ٠ ىرملا . هللا دبع وبأ , نينمز ىبأ نب ىسيع نب هللا دبع نب دمحم 0(
 . نيخسارلا ءاهقفلاو . نيثدحملا رابك نم ناك : فيفع نبا لاق

 ىف بختنملاو , ةنودملا راصتخا ىف برغملاو . نارقلا ريسفت : اهنم فيلات هل
 . اهريغو . كلام بهذم ىلع طورشلاو . ماكحألا

 . مها"و9 ةنس ةريبلاب ىفوت
 ممم 7/؟ جابيدلا ء 1١8-186 /ال كرادملا , هال-ة ص سبتقملا ةوذج : رظنا

 . ٠١١ ص رونلا ةرجش



 ( م60

 هلقن اميف تيأرو : لاق . قينارزلا لثم اههبشأامو . ىناوسلاب ىقسيام ةلزنمب
 هزجعي (؟2 ىذلا عرزلا نع لكس بيبح نب كلملا دبع نأ(١) انخياشم ضعب

 . هرشع جرخي : لاق ؟هيكزي فيك « هب هيقسي , ءام هبحاص ىرتشيف ؛(؟)ءاملا
 .(6)هرشع فصن جرخي-: لاقف ,(4) نسحلا نب كلملا دبع اهنع لكسو

 « نينس عبرأ لجر لخن لجر بسصغ اذإ : قحلا دبع لاق [؟؟4]

 مكحف . قسوأ ةسمخ اهنم ةنس لك دجي ناكو ,097) نينس(7] اهترش لكأو

 « قسوأ ةسمخ ىوسأ#)هدنع دجي لف « لشملا مارغإب بصاغلا ىلع اهبرل
 ىلع(4) ضوضفم ضبقام نإ لاقيالو . هنم اهضبق اذإ اهتاكز اهبر جرخأ

 نب مساقلا ىبأ نع ىل ىكح ائيش كلذ دعب هنم ذخأ اذإ مث . نيئنس عبرألا

 . انخويش : ه ىف (1)
 .م٠: ىف تسيل (؟)

 . هيقسل ىفكيال ىأ (0)
 ء ناورم وبأ . عفار ىبأ نب هللا دبع نب قيرز نب دمحم نب نسحلا نب كلملا دبع (4)

 . ةلطيلط ءاضق ىلوو « ةبطرق لهأ نم . نانوزب فورعملا

 . مهريغو . بهو نباو . بهشأو . مساقلا نبا نم عمس
 كلام بهذم ىلإ عجر مث . ىعازوألا بهذم الوأ بهذي ناك : ىضرفلا نبا لاق

 . ثيدحلا لهأ نم نكي ملو . هقفلا هيلع بلغألا ناكو

 . مهالامث9 ةنس ىفوت

 ىف دوجوملاو ه**#” ةنس ىضرفلا نبا دنع القن كرادملا ىف هتافو تدجوو : تلق

 كرادملا بحاص هتبثأام اتبثأف ىديمملاو ىضلا طلغ كلذك «. هانتبثأام ىضرفلا نبا

 نباو مساقلا نبا نانوز ىقل دقو اذه حصي فيك ذإ . عباطلا نم طلغ هلعلو

 ا!؟ها١19 ةنس ىفوت مساقلا

 . "0/9 ليلجلا حنم : رظنا (ه)

 .اهرق : ه ىف )0(

 .مد: ىف تسيل (0)

 . م : ىف تسيل )0

 . (ضضف) برعلا ناسل : رظنا . قرفم ىأ (9)



 ( عمد

 . رثكأف قسوأ ةسمخأ؟) رادقم ضبيقيام نوكي ىتح . هيكزيال هنأ(١) بتاكلا

 هذخأ دعب ىضتقاام : لاقو ,(9) همحرلا ديع نب ركب وبأ خيشلا هفلاخو

 هنيد نم ىضتقي ىذلاك . هرشع جرخأ . ريثك وأ ليلق . نم قوسأ ةسمخ

 . هرشع عبر جرخأ لق نإو - ءىش نم كلذ دعب ىضتقا املك هنأ اباصن

 . ةدحاو ةاكز ضباقلا ىلعف , هنم كلذ ضبق مث « نينس ضرقملا ىلع

 نينس هيلإ مسملا ىلع تَماقاف(4)ةدحاو ةيشام ىف مسأ نإ امأو [؟ 4.0

 اهب لبقتسي . هجرخأ نمثب اهارتشا ةيشامك ةدئاف ىهف « بلاطلا اهضبق مث

 . اهضبق موي نم الوح
 ةسبحملا لبإلا ىف نمحرلا دبع نب ركب وبأ خيشلا ىل(ف) لاق [؟41]

 ىرتشي ةلغ اهل نكي مل. لقأف نورشعو عبرأ ىه ذإ ؛ مغلاب اهتاكز بجت

 . اهنع ةاكز جرخي [3)امنغ هب ىرتشيام اهنم عيبي : اهنم غلا

 نم . مساقلا وبأ ,. بتاكلا نباب فورعملا . ىناتكلا دمحم نب ىلع نب نمحرلا دبع (9)
 ىلإ لحرو . امهريغو . نولبش نباو ىسباقلا نع ذخأ . ناوريقلا ءاهقف رهشأ

 هل . ةروهشم تارظانم ىسافلا نارمع ىبأ نيبو هنيب . هتْكأ نع ذخأو قرشملا

 . هقفلا ىف ريبك فيلأت

 . تاوريقلاب هرادب نفدو . ه608/ ةنس ىفوت

 . ٠١5/9 ىماسلا ركفلا ء ٠0١5/١ رونلا ةرجش . ؟0"-8١ه7/1/ كرادملا : رظنا

 . ضبقيام رادقم : ه ىف (؟)

 ىبأ نع ذخأ . ركب وبأ . ىناوريقلا .« ىنالوخلا هللا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحأ (»)
 'وبأو . رزحم نبا هنع ذخأو . امهريغو . ىسباقلا نسحلا ىبأو . ديز ىبأ نب دمحم

 . مهريغو . (فنصملا) قحلا دبع دمحم وبأو . ىسنوتلا قاحسإ

 . ه6": ةنس قوت

 . ١٠7/ص رونلا ةرجش . 71,78-١ا/ا//١ جابيدلا : رظنا

 . م : ىف تسيل 4

 . لاقو : م ىف (4)

 . مغ هب ىرتشتام : ه ىف 0



 ( ملا )

 اعوط ابئات ىأ وأ « هيلع رهظ ءاوس همنغب براهلا ىف ىل لاقو [؟14؟]
 .(١)بهذملا ىلع ةنس لك هدنع ناك اميف قدصي

 ريسيب لوحلا لبق نيكاسملل هتاكز جرخأ اذإ : قحللا دبع لاق [14؟]

 ملام جرخأ هنأل . مويب لوحلا لبق ناك نإو . هرجت مل تعاض نإو . هتأرجأ

 مويلاب اهلح دعب اهجرخأ نإو . هلام نم ىقبام ىكزيو « دعب هيلعأ؟) بي

 هزجب ١ تعاضف مايألا د دعب ناك نإو . هئرجت اهنإف ؛ تعاضف بيرقلا رمألاو

 هطيرفتل نيدلاك هيلع بجو رادقملا كلذ نأل عاض ىذلا لثم جرخأ(7)نإو

 .(4) نيكاسملا ىلإ هلصوي ىتح « هنم ًاربيالف
 دعب هتاكز جرخأ نمو : كلام لاق . زاوملا نبا باتك(2) نمو [؟44]

 اهنمضي هنإف « تكلهف ةريسب مايأب اهلحم

 نإ كلذكو : كلام لاق دقو )و دنع نكي ملام : دمحم لاق

 . نماض هنإف « تفلتف , ةريسي مايأب لوحلا لبق اهجرخأ

 اهجرخأ ول ىذلا تقولا ىف نيموي وأ مويب هلبق نكي ملام : دمحم لاق
 . فلتامال , ىقبام ىكزي هنإف . هتأزجأل هيف

 . تفلتف ,. ههبشو مويب لوحلا دعب اهجرخأ نإ امأو : دمحم لاق

 .(7)اهريغ هيلع نوكيال نأ وجرأف

 « هأزجأ هضبق لبق هنيد ةاكز جارخإب عوطت نإ : بهشأ لاق [؟؛هز

 8) ضرعلا فالخب

 . 9-381مع/١ ةنودملا : رظنا (9)

 . بجت : هىف (0)
 .م: ىف تسيل (6)

 . عام حا: نم صقنلا ةياهن )0

 . (ه) هب تدرفنا ىناثلا ةاكرلا باتك رخآ ىلا ةملكلا هذه نم (ه)

 . 708/١ ةنودملا عم دشر نبا تامدقم . ؟١/8 ةنودملا : رظنا (5)

 لوحلا دنع تادايزلاو رداونلا ىف ىذلاو . هل ىنعمالو . خسنلا رئاس ىف اذك 6

 . 6"٠9٠5ل تادايزلاو رداونلا رظنا . 'هبرقو

 . 2397ل تادايزلاو رداونلا : رظنا (م)



 ( مم)

 لوألا جملا باتك

 هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللوإ : ىلاعت هللا لاق

 . ةأرما وأ لجر نم هعيطتسم ىلع ضرف جحلاف .(1)[اليبس
 دجيالو . ىشملا ىلع ىوقي ناكاذإ لجرلا نإ : كلام لوق نمو

 اليبس ديبي نسمم هنأو , هدع طقاسأ7) ريغ جحلا ضرف نإ هب ىراكتيام

 ظ .(0)بإ
 : ىلاعت هلوق نإ : ليقو 0 ىف ةصخرالف .« ةنس ةرمعلاو

 تئرق دقو . فئلتؤم مالكا“ /[جحلا اوّنأوإ : هلوق دعي(6)[هلل هلل ةرمعلاوأ

 .(8)اهيف لخد نم اهمامتب رمأ امنإ : ليقو .(" / عفرلاب
 ةينلاو .(3) فاوطلاو ؛ ىعسلاو . فوقولاو . مارحإلا : ةعبرأ جملا ضورفو

 . ةبجاو ةرمعلاو جحلا ىف

 . نارمع لآ ةروس نم ةال ةيآلا نم 0(

 .م: ىف تسيل (0)
 . ١/"40 دشر نبا تامدقم : رظنا (0)
 نوحرف نبال كسانملا لاعفأ ىلإ كلاسلا داشرإ : رظنا . ةدكّوم ةنس اهنا ىأ (4)

 . 798/7 ىقتنملا : رظناو ,« ةمئ/"

 . ةرقبلا ةروس نم 195 ةيآلا نم 0

 . ةرقبلا ةروس نم 15 ةيآلا نم )3(

 . بوجولا مدع ىلع لدت ىهو (ةرمعلا) ىف ءاتلا عفرب ةويح وبأو ىبعشلا أرق 60)
 نم درو . بوجولاب :لاق نم هب لدتساو « ءاتلا بصنب (ةرمعلا) ةعامجلا ًارقو

 مازلإل تءاج امنإ ىه ذإ بوجولا ىلع اهيف ةجحال ةيآلا نأب بوجولا مدعب لاق
 . ءادتبالا مازلإلال ماقإلا
 . "59/7 ىبطرقلل نارقلا ماكحا : رظنا

 . بوجولا ىلع هيف ةلالدالف فنأتسم مالكلا نأ ىلع لدت عفرلاب اهتءارقف : تلق

 . 4297/١ دشر نبا تامدقم : رظنا (م)

 . 51/؟ ريبكلا حرشلا ىلع قوسدلا ةيشاح : رظنا (9)



 ( ماو )

 كلذ لواطتو « ةيبلتلل ايسان هجوت اذإ : جحلا باتك ىف لاق ]١47[

 .(1)امد قيرهي هجح نم غرفب. ىتح هيسن وأ « هب

 عجرف . لواطت ىتح ركذي مل اذإ هنأ مالكلا اذه رهاظ : قحلا دبع لاق

 ء هركذ دعب ةيبلتلا ىلإ هعوجر -هنع هطقسيالو . مدلا هيلع نأ . ةيبلعلا ىلإ
 مدال اذه ؛ ادماع وأ ايسان ةيبلتلا كرت مث . همارحإ لوأ ىف ىل نم فالخب

 تسيل ةيبلتلاو « اهب بطوخ ثيح ,(؟]هرمأ لوأ ىف ةيبلتلاب قأ هنأل هيلع
 (« اهأدتبم ىف اهكرت رخآلاو . اهيلإ ةدوعلا هكرت فختساف « ددعب ةروصحم
 كلذف . لواطت ىتح كلذ ركذي مل اذإ , مدلا هيلع ناكف . اهب بطاخي ثيحو

 .(؟7<لعأ هللاو> . قرتفم
 قشلا ىف(2] راعشإلا نإ :(4) لاق انإ : ىرهبألا ركب وبأ لاق |] ١47[

 ناك كلذ لعف اذإف . اهرعشي مث « ةلبقلا اهب لبقتسي نأ بحي هنأل . رسيألا

 مل. نميألا ىف اهرعشأ اذإو . رسيألا اهقش ىف اهرعشأ ىتم> ةلبقلا ىلإ ههجو

 . هوركم كلذو ,(5) <ةلبقلا ىلإ ههجو نكي

 .(9) ريألا قشلا ىف راعشإلا نأ رابخألا ضعب ىف ىور دقو

 ع

 نم ةيبلتلل ايسان هجوت نإ تيأرأ : مساقلا نبال تلق" : 880/١ ةنودملا ىف هصنو (9)

 نإف . هتينب امرحب هارأ : مساقلا نبا لاق ؟امرحب ههجوت ىف نوكيأ دجسملا ءانف

 نم غرف ىتح هكرت وأ هنم كلذ لواطت ثنإو « هيلع ءىشالو ىل بيرق نم ركذ

 . ؟9هر/١ ةنودملا : رظناو . "امد قيرهي نأ تيأر هجح

 . ةرم : م ىف )0

 . ع: ىف سيل نيتيوازلا نيباه (0)
 . ”مو/١ ةنودملا : رظنا (؛)
 نم  نميألا نم : ليقو  عضبمب وأ نيكسب رسيألا اهمانس ىف قشت نأ : راعشإلا (ه)

 . اهمد نم ءىش جرخي ىتح رخؤملا ىلإ ةبقرلا وحن
 . /18/9 كسانملا لاعفأ ىلإ كلاسلا داشرإ : رظنا

 . ”70/؟ ًأطوملا حرش ىقتنملا : رظناو ء ح : ىف سْيل نيتيوازلا نيبام (1)

 . 205/١ ىفاكلا ء« االخ/97١ ليصحتلاو نايبلا : رظنا (ا/)



) 0 

 ول اهنأل - ةمنسأ اهنأ؟) نكت مل اذإ - ةرقبلا( ١7 رعشت مل امنإَو : لاق

 كلذك سيلو . كلذ اهاذآف . اهمظعو اهرهظ ىلإ( ؟)«راعشإلا لصو> ترعشأ
 مل اذإف ٠ كلذكإ ؛] سانلا اهاريل ةمالع وه راعشإلا نأ رخآ ىنعمو . مانسلا

 دق اهنأ ملعيل ؛ (0)دلقت اهنكل , زاعشإلل ىعمالف ٠ كلذ ري مل « مانس اهل نكي

 1/ايده تراص

 ؛ نكميال اهراعشإ نأل . رعشت ملو . دلقت مل امي ؛ غلا امأو [؟44]

 نأل دلقتالو . هيف رعشتف ؛ اهل مانسال هنألو ء رعشلاو فوصلا نيب ىفخي هنأل

 تدر تلض وأ . ترفن ىتمف « ايده تراص دقأ")اهنأ ةمالع هب ديرأ ديلقتلا
 روفنلا ىنعأ . مغلا عبط ىف كلذ سيلو « بوكرلاو ةلومحلا ىف اهب عفتني ملو
 . بوكرالو ةلومح ىف اهب عفتني مل تلض نإف

 نأآل ؛ غلا دلقت مل امنإ : لاق ىرهبألا ريغلا4) تيأرو : قحلا دبع لاق

 . هلجأ نم ضرألا الك نم(4)عسقو . هب قست اهنأل ؛ اهب ررض ديلقتلا
 ١ ) «لعأ هللاو)

 هلعجو , هدلق ءاش نمو , ىذألا ةيدف ىف ركذ : قحلا دبع لاق [؟49]

 ىف هل مزاللا امأو « ةرقب وأ اريعب هقاسام ناك اذإ ركذام حصي امنإف ,(11] ايده

 . رعشي مل: ح ىف 0(

 . نكي منح ىف (0)

 . راعشإلا ىلإ لصو : ح ىف نيتيوازلا نيبام (0)
 . م: ىف تسيل )0

 . ىده اهنأ نيبتيل ةبادلا قنع ىف هريغ وأ لعن قيلعت : ديلقتلاو (4)
 . الاال-ا/7/١١ كسانملا لاعفأ ىلإ كلاسلا داشرإ : رظنا

 . مسورا ١ ةنودملا , ال6١ /؟ قباسلا عجرملا : رظنا (5)

 : نم تبثملاو « اهنأل ا رئاس ىف (0)
 : خا 0 3 29

 . عيت 0

 . ع ف سيل تيدارلا بام 00
 : لاق . رعشيالو دلقيالو كسن ىه امنإ ىذألا ةيدفو" : ”#مو/١ ةنودملا ىف هصنو (1)

 . "كرت ءاش نمو « ايده هلعجو هدلق ءاش نمو



 ( عم )

 .(17هدنع رعشتالو . دلقتال ىهف . اهقاس ناك نإف ء ةاشف ىذألا ةيدف

 ىف الإ دجاسملا نم ءىش ىف ةيبلتلاب تاوصألا عفرتال : لاق [؟50]

 1 ىنما”)دجسمو مارحلا دجسملا

 جحلل اينب نيدجسملا نيذه نأل ؛ كلذ انإ : ىرهبألا ركب وبأ لاق

 دقو . كلذل نبي مل دجاسملا رئاسو . امهيف هتوص عفري نأ زاجف . ةيبلتلاو

 عقيب سيل نيدجسملا نيذه نإ : ليق دقو . دجاسملا ىف توصلا عفر هرك

 نيبلملا نم ريثك قلخ امهيف عمتج(4)هنأل . امهيف ةيبلعلاب توصلا عفرب ءايرلا
 ىكح هنأ بسحأو . هتيبلت ىف ءايرلا ىلملا ىلع( 4) فاخي دجاسملا نم امهريغو

 نيدجسملا نيب ىتلا دجاسملا ىف ةيبلتلابأ 3 سأبال هنأ انخياشم نم مدقت نمع
 دجسملاو ىنم دجسمك ؛(4)اهيف توصلا عفرب سأبالف :(7)اهيف ىبلي نم ةرثكل
 . مارحلا

 لخد اذإ ةيبلتلا عطق هتاقيم نم(4) ةرمعلاب مرحأ اذإ : لاق [؟ه1]

 عطقي ميعنتلا وأ ةنارعجلا لثم هتاقيم ريغ نم ةرمعلاب مرحأ اذإو 00١ ءرخلا

 .(١1]عساو كلذ لك . مارحلا دجسملا وأ ةكم تويب لخد اذإ

 . ”مور/١ ةنودملا : رظنا (1)

 ش . دجسم وأ : م ىف )0 ٠
 نيب ىتلا دجاسملا ىف عفرت اهنأ ىرخأ ةياور هنعو . كلام نع روهشملا وه اذه (0)

 . ةكمو ةنيدملا
 . 7١١/7 ىقتنملا هحرش عم أطوملا : رظنا

 . امهنأل : ح ىف )(

 . فاخيف : م ىف (4)

 . هب سأبال : ح ىف )3(

 . امهيف : ع ىف (0)
 . امهيف : ع« ح ىف 0

 ْ . ةرمعب : عام ح ىف 6

 . ةكم مرح دودح ىأ 0(

 . ؟89//١ ةنودملا : رظناو , ؟؟7-5؟ه/* ىقتنملا هحرش عم ًاطوملا : رظنا (1)



 ( مم؟)

 نم همارحإ ناك اذإ ةيبلعلا عطقي :(1) لاق انِإ : ىرهبألا ركب وبأ لاق

 زاجف « ةليوط( )< ةيبلعلا ق١ هتدم(1) نأل مركلا ىلإ ىهتنا اذإ ؛ تاقبملا

 لخد وأ ,(47]تيبلا ىثر اذإ يعنتلا نمو « مرحلا لخد اذإ , عطقي نأ
 اذإ ةنارعجلا نمو . عضوملا ىف ديزي نأ بحتساف , لقأ هتدم نأل دجسملا

 بحتساف « ميعنتلا نم اهنم رثكأ ةنارعجلا نم ةيبلتلا ىف هتدم نأل ةكم لخد

 . عسأو كلذ لكو . ةكم لخدي ىتح . اهعطقي الأ

 مرحأ اذإ ٠ ةيبلتلا ىف اذه وحن لعفي ناك هنأ رمع نبا نع ىور دقو

 كلذ لكو .ءهللا همحر. كلام كلذ بحتساف « هنود وأ تاقيملا نم

 .(6) ساو
 نم همارحإ نوكي نأ نيب مالكلا اذه ىف ىرهبألا قرف : قحلا دبع لاق

 دق باتكلا ىفو , هنع انركذام بسح ىلع ةنارعجلا نم نوكي نأ نيبو يعنتلا

 . هملعاف ؛ هجولا اذه ىف فالخ وهف ,(3) كلذ نيب ةيوسعلا ركذ

 نأ دعب جحلاب مرحأ اذإ : نييورقلا ضعب لاق : قحلا دبع لاق [؟5؟]

 . قالحلا ريخأتل مد هيلع بجوف . قلك نأ لبقو . ةرمعلل ىعسو « فاط
 ريغ دعت هقلح نأل , قالخلا ريخأت مد هنع طقسيال قالخلا لجعف . دمعف

 ءىش هنع طقسيالف , هسأر قلح مرح هنأل ؛(")هيلع اضيأ ةيدفلاو .هل غئاس
 .(3)اعيمج هيلع نابي لب .« ةيدفلاالو قالخلا(4) ريخأت دال ؛ كلذ نم

 ْ 00:0« هللاو>

 .ع : ىف تسيل (1)
 . نآلف : 5 2 )0

 . م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (9)
 . ةبعكلا ىأ )ل

 . 7١5/7 ىقتنملا هحرش عم ًأطوملا : رظنا (4)
 . ؟9ا//١ ةنودملا : رظنا (5)

 ْ . هنع: ع ىف (0)
 . م : ىف تسيل 29
 . 11٠8/١" ةنودملا : رظناو . هد ليلجلا بهاوم : رظنا (9)

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام )1٠(



 ( مجمع

 .(17 محلا لخاد نم نرقيالو . ةرمعلاب دحأ مرخالو : لاق [؟5؟]

 نآل . مرحلا نم ةرمعلاب أدبي نأ حلصي مل امإ : ىرهبألا ركب وبأ لاق

 لعف امك « مرحلاو لحلا هل عمجي نأ هليبس مارحإلا ىف وه ىذلا فاوطلا

 ؛ةكم لهأاي : ةكم لهأل سابع نبا لاق كلذكو « ؟) ءالسلا هيلع ىنلا

 .(7)داو نطب مرحلاو مكترمع نيب اولعجا
 جملا نأ لبق نم(4) < ةكم نم» زوجي هنإف جحلاب مارحإلا امأف [؟0؛]

 . ةفرع ىلإ جورخلا نم هل دبال هنأل ؛ مرحلاو لحلا نيب هيف عمجلا نم دبال
 نم جحلاب مرحي نأ هل زاج كلذلف « لح ىه ةفرعو . كلذب الإ هجح حصيال
 .(67ءرحلا نم ةرمعلاب مرحيالو . مرحلا

 , هترمعل ةورملاو افصلا نيب ىعس امدعب ةجحب مرحأ اذإ : لاق [؟هده]

 .(5] قالحلا ريخأل مد هيلعو . نراقب سيلف « لحلا ىلإ جرخ ناك دقو
 ناك دقو : هلوق : لاق هنأ( 67 <هللا همحر) دمحن ىبأ نعم" ىكحو

 نأ لبقو . ةرمعلاب مرحأ امدعب هيلإ جرخ هنإ : هانعم . للا ىلإ جرخ

 ,هيعس نم غرف ىتح لحلا ىلإ جرخي مل نإ امأو . ىعسيو ء اهل فوطي
 . لحلا ىلإ جرخيو « انراق ريصيو . جحلا همزلي انههف . جحلاب مرحأو

 . 0/١..” ةنودملا : رظنا (1)

 ماع للا نم نهلك اعبرأ ليقو رمع ثالث رمتعا ملسو هيلع هللا ىلص هنإف (0)

 جرخي نأ ركب ىبأ نب نمحرلا دبع رمأو . ةنارعجلا ماعو ةيضقلا ماعو ةيبيدحلا

 . ةرمعلاب مرحتل ميعنتلا ىلإ ةشئاعب
 . ؟5؟05١؟5/؟ اطوملا حرش ىقتنملا : رظنا

 . ىداو: ع ىف (0)
 ديري «٠ ىكملا باب ىف اضيأو , (16188) مقر 41/7 ةبيش ىبأ نبا هاور رثألاو

 نإف . اورمتعتال نأ ةكم لهأاي مكر ضيال' : ظفلب م/4 رمتعي نيأ نم رمتعي نأ
 . "ىداولا نطب مرحلا نيبو مكنيب اولعجاف ميبأ

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (4)
 . */78١ ىقتنملا : رظنا (4)

 . ”.؟/١ ةنودملا : رظنا (5)

 . ىكح : ع 2« ح ىف 0(

 .ع . ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (48)



 ( مم؟غ)

 مث . ةكم نم دعابتو . هقفأ لثم قفأ ىلإ حرخ اذإ :(7١هلوقو [؟41]

 ريغ ىف هقفأ نوكي نأ لثم : زاوملا نبا هيف لاق .(؟) اعتمعم نوكيالف . جح

 . هيلع ىدهالف « دعبلا ىف هلثم ىلإ عجرف . زاجحلا
 : هنكسم تسيلو « ةنيدملا ىلإ عجارلا ىف زاوملا نبا باتك ىف كلام لاق

 نم نأ ىأر هنأك : نييورقلا ضعب لاق .(")ةبيرق اهنأل . اعتمتم نوكي هنإ

 ىلإ وأ . هنيعب هنكسم ىلإ هعوجر الإ عتمتلا هنع ليزيال « ابيرق هناكم ناك
 ةنيدملا كلام ىأر امك « ابيرق هلك زاجحلا ىأرا4)ادمحم نأكو . ديعب قفأ
 .(6)ابيرق

 بهذي نأ كردي عضومب هقفأ ناك اذإ : لاق هنأ دمحم ىبأ نع ىكحو

 ىلإ هعوجر الإ>) عتمتلا هنع طقسيالف . هماع نم جحلا كرديف دوعيو . هيلإ

 ىلإ عجريف . ةيقيرفإب هقفأ نوكي نأ امأف . دعبلا ىف هقفأ لثم ىلإ وأ . هقفأ

 بهذي نأ كرديال هعضوم نأل ,(5)«عتمتلا هنع طقسي ىدنع اذهف « رصم
 .(8] جملا كرديف , هماع نمأ7) عجري مث , هيلإ

 رهشأ ىف ةرمعب لهي نأ : عتمتلا ريسفت ىف بيبح نبا لاق [؟ها/|

 امم هريغو بيطلاو بايثلاو ءاسنلاب اعتمتم ةكمب ماقأ . اهنم لح اذإف . جحلا

 هوحن ركذو . ىدهلا همزلي ؛ عتمتم اذهف , هماع نم جحي مث . مرحملا هبنتج
 . زاوملا نبا

 هلوق:م عع ىف ()
 . 7898/7 ىقتنملا ء 05/١" ةنودملا : رظنا (؟0)

 . هتيرق: ع ىف (0)
 . زاوملا نب دمحم هب ىنعي2 (4)
 . 7م" /9 ىقتنملا : رظنا (ه)

 :ء يف سيل نيتيوازلا نيباه (1)
 . مدقي : م ىف 0

 . هم/" ليلجلا بهاوم : رظنا (م)



 ( مه )

 نييدادغبلا نم دحاو ريغ لاقو . بايثلاو بيطلاو ءاسنلاب ةرمعلاو جملا نيب
 نأ هيلع ناك هنأل . نيرفسلا دحأ طاقسإبا") ععت هنأل . اعتمتم ىمس امنِإ

 نود دحاو نمز ىف امهب ىتأ املف . نمز ىف جحلابو . نمز ىف ةرمعلاب قأي
 .(") نيرفسلا دحأ طاقسإب عت دقف « هدالب ىلإ جرخي نأ

 نم لح ول هنأ كلذو ؛ حصتال(4) ةلع هذه : نييورقلا ضعب لاق

 اعتمتم نكي مل. هماع نم جح ىتح ةكمب ماقأ مث . جحلا رهشأ ريغ ىف هترمع

 كلذك سيل هولاقام نأ اذهب تبثف . نيرفسلا دحأ طقسُأ دق اذهو « عامجإب

 . هترمعو هجح نيب اميف هثدحأ ىذلا هلالحإل اعتمتم  ىمس امنإو

 نأ ةرمعب اهلخد(4) نملو ,. ةكم لهأل كلام بحتساو : لاق [؟ه4]

 .(350ءارحلا دجسملا نم جحلاب مرح

 . ةرمعب جحلا رهشأ ىف قافآلا لهأ نم دحأ ةكم لخد اذإ : لاقو

 ولو . جحلاب هنم مرحيف « هتاقيم ىلإ جرخي نأ ىلإ بحأ .(7) سفن هيلعو

00) 

00 
 )م
 )ل
)0( 
00 
000 

 . بيبح نب كلملا دبع وهو ةحضاولا بحاص هنع لقن امك ءاطع لاق ىأ

 . ةقث ء ىكملا «  ءالولاب ىشرقلا . مسأ هيبأ مساو . حابر ىبأ نبا وه : ءاطعو
 جرخأ . روهشملا ىلع ه4١١ ةنس تام . ىعبات « لاسرإلا ريثك هنكل . لضاف . هيقف

 "7ص تاقثلا خيرات نم ةدايزلاو . "١8ص بيذهتلا بيرقت ىف امك ةعامجلا هل

 . 7/”10 نيعم نبا خيرات 2 95١ص فراعملا . 78١ ص ةفيلخ تاقبط : رظناو

 بيذهتلا بيذهت . 880/5 ليدعتلاو حرجلا ,« ؛5/5 ريبكلا خيراتلا

 . 78/6 ءالبنلا مالعأ ريس , 199-9١م/ه تاقثلا , ”0"-_ةةرلا/

 . عتمتي : م ىفو ء عتمي : حف
 . 2688/١ دهتجملا ةيادب . 54/١" ةلاسرلا ىلع ىجان نبا حرش : رظنا

 . ع ا: ىف تسيل

 . نمل وأ : م ىف
 . ٠١/١" ةنودملا : رظنا

 . تقولا نم ةعس ىف ىأ



 ( ممبب0)

 .(5) هل كلذ ناك ء ةكم نم(1) مرحي تح ماقأ + 0 7 09

 ىف ةرمعب لخد دق ناك نإو ؛ مارحلا دجسملا نم مرخي نأ لوألا لاّؤسلا ىف

 ج ورخلاب هرمأ كلذلف « اسفن هيلع نأ انهه ركذ دق هنأل ,(؟!)اعيمج نيتلاسملا

 . تاقيملا ىلإ

 لثم سفن هيلع سيل . تقولا نم قيض ىف هنأ لوألا لاؤسلا ىنعمو

 ا . نيلاّوسلا ىف هباوج فلتخا كلذلف . اذه

 جملا رهشأ لبق لخد هنأ ؛ لوألا لاّوسلا ىنعم نأ لوأتم لوأت دقو

 لاؤسلاو . دجسملا نم هنأ ؛ مهمارحإ ىف ةكم لهأ مكح هل ناكف ؛ ةرمعب

 لهأك هلعجمن نأ حصي فيك . حيحصب سيل اذهو . جملا رهشأ ىف لخد ىناثلا

 ىدهلا ناك , عتمت وأ « نرق ول وهو . ةكم ىلإ جحلا رهشأ لبق هلوخدب ةكم
 , ةكم لهأك ناك ولف !؟جحلا رهشأ لبق هلوخدل ةكم لهأك نكي ملو « هيلع

 ىو , انركذ اميف مهك نوكي نأ بجو ةكمأ؟/ناطيإ دصقي مل ناك نإو
 . ملعأ هللاو . حيحص ريغأ*)اذهف هريغ

 4 مرحأ مث ,(5)ةرورص قهو « تاقبملا ىدعت اذإ : لاق [؟هك]

 .جرخي:م ىف (0)
 . ريسي فالتخاب ٠0/١" ةنودملا ىف هرظنا (؟)

 .عد6 حت: ىف تسيل (0)
 . اهناطيتسا دصقي مل اذإ ىنعملاو . نايتا : م ىف (4)

 .اذهو : م ىف ()
 . مالسإلا ةجح جحي م ىذلا وه : ةرورصلا )0(

 ءاضق هب ىوني وهو ناضمر ىف موصي ىذلا ةلأسم ىف 198/١ ةنودملا ىف لاق

 ىشم رذن هيلع ناك لجر ىف كلام:انل لاق : مايصلا باتك نم رخآ ناضمر

 . ... جحي مل ةرورص ناكو

 فورح ىلع حالصإلا بيترت ىف ملعملا فوشملا : رظناو . 8/١" اهيف رظناو

 . (ررص) . مجعملا



 ( مسبب )

 سيلو . هزواج نأ دعب جحلاب مرحأ مث , هادعت نإف : هل ليق
 ,(؟)الف الإو 01د هيلعف ؛ جحلل اديرم هزواج ناك نإ : لاق ؟ةرورصب

 . ديرم ريغ وأ جحلل اديرم . تاقيملا زواج ناك نإ ةرورصلا ريغ ىف طرشف

 كلذ ىف باوجلا : انخويش ضعب لاقو .(5)ةرورصلا ىف كلذ طرتشي ملو

 '/ ملعأ هللاو . جحلل اديرم هزواج هنأ ةرورصلا ىف هانعم امنإو (4)ءاوس

 هيلع مدال . جحلا هتاف مث « جحلاب(0/7 مرحأف ٠ تاقيملا ىدعت اذإ : لاق

 ا .(3/ هج ىضقي هنأو . ةرمعلا لمع ىلإ هعوجرل . هيدععل

 مساقلا نبا دنع ةلأسملا هذه ىف هنع مدلا طقس امنإ : قحلا دبع لاق

 اهئدتبي مل وهو . ةرمعلا ىلإ هرمأ عجر املف . هتاف دق جحلا نم هدعباام نأل

 ثدحأ نآلا هنأك راصو . ةرمعالو جحل ديرم ريغ تاقيملا زواج نم هبشأ

 . ملعأ هللاو . ةلعلا هذهل مد هيلع نكي ملف . ةرمعلا

 .(97/]مملاب مرحيف ء ةفرع ةيشع قتعي دبعلا ىف : زاوملا نبا لاق ]11٠[
 : لاق . هناكم ةيبلتلا عطقي(8) مث ٠ ةيبلتب الإ مارحإ نوكيال هنأل ؛ ىلي هنأ

 . ةفرع ةيشع سب ىنارصنلا كلذكو

 . ريسي فالتخاب 1١/١" ةنودملا ىف هرظنا (؟)
 مدلا هيلع نوكي نأ بجي ىذلا ذإ سكعنم هنأ نظلا ىلع بلغي ىذلاو : تلق (0)

 ةرورصلا وه - صنلا نم رهاظلا ىلع ءانب - نكي مل وأ جحلل اديرم ناك ءاوس

 .ةرورصلا ريغ سيلو

 ليلجللا بهاوم . 04/5 ىشرخلا , ؟5-؟4/” قوسدلا عم ريبكلا حرشلا : رظناو

. 

 . جحلل نيديرم تاقيملا ازواج اذإ الإ مدلا امهمزليال هنأ ىنعي (4)

 .مرحأو :م ىف (4)
 . 55/١" ةنودملا : رظنا (5)
 ٠ . ”.ع/١ ةنودملا : رظنا (0إ)

 .م: ىف تسيل (4)



 ( ممم )

 عطقيالف « ةفرعب جملاب مرحأ نم : طوسبملا ىف(١) كلملا دبع لاقو
 . ةبقعلا ةرمج ىمري ىتح « ةيبلتلا

 اذإف .« ةباجإ ىه امنإ ةيبلتلا نأ زاوملا نبا لاقام هجو : قحلا دبع لاق

 نكي مل ةرم ىل اذإف « هيلإ بيجي ىذلا عضوملا ف لصح دقف .«ةفرع غلب
 هذه نوكتل ,. هركذ ىذلا دحلا ىلإ ىلي كلملا دبع هلعجو . ىنعم هراركتل

 ملعأ هللاو . هتاف(” )امم ؟ 74 هل اضوع١ ةيبلتلا

 ىذ لاله لهأ اذإ ةكم لهأ مرحي نأ ىلإ بحأو : لاق [؟"1]

 .(4)ةجحلا

 مارحإلا ىف مهتدم لوطتل كلذ مهل بحتسا امنإ : ىرهبألا ركب وبأ لاق

 ذإ ؛ قافآلا لهأ نم مهريغ قحليام ضعب هتقشمو 0/) تعشلا نم مهقحليو

 لهأل(") بحتساف ؛(17لامعألا ىف ةقشملا لمحب الإ ناسنإلا هلانيال باوغلا

 رخآ لوأ نع هورخؤيالو ؛ مهنكمأام جحلاب مارحإلا ىف اومدقتي نأ ةكم

 . ةجحلا وذ وهو ؛ جملا رهشأ

 هنع لقن امك كلملا دبع لاق : ىنعملاو . هتمجرت تقبس دقو نوشجاملا نباوه )١(

 . ارصاعتي ملو هنع رخأتم وهو ليعامسإ ىضاقلا وهو طوسبملا بحاص

 . اضوع هل : م ىف نيتيوازلا نيباه (0)
 . لضفأ ناكل (امع)ب فنصملا ربع ول (©)
 . ؟ةة/١ ةنودملا : رظنا (4)
 . هثعش : عم ح ىف )هز

 . دجوت مل وأ ةقثم هيف تدجو لمعلل تبثي باوثلا نأ ةلأسملا هذه ىف باوصلا (9)

 . ةقشم فيلكتلا درجم نإ لاقي نأ الإ
 اضيأ  اذهو . بصنلا وأ ةقشملا ردق ىلع رجألا نإ لوقي نأ ديري فنصملا لعلو

 . عونلا داحتا دنع الإ نوكيال

 « ىرقملا دعاوق نم ةكملا دعب نيتسلاو ةثلاثلا ةدعاقلا : ةلأسملا ليصفت ىف رظنا
 . اهدعبامو ١؟١/* تاقفاوملا , 18" */١*١ قارقلل قورفلا

 . بحتساو : م ىف 0



 هلك

 ( ممو)

 ةجحلا وذو ةدعقلا وذو لاوش جملا رهشأو : قحلا دبع لاق [11؟]

 نأ لمدحو .(5) ةجحلا ىذ رشعو اهضعب ىفو « تاياورلا ضعب ىف(')

 نأ لجأ نم(4) تاياورلا (")[ ى]دحأ ىف هلك ةجحلا وذو : لاق اممإ نوكي

 لخديو . ةجحلا وذ غرفي ىتح مدلا هيلع قلعتيال ةضافإلا فاوط رخأ نم

 . ملعأ هللاو .(0)جحلا رهشأ نم هنأب هعيمج نع ربع كلذلف : مرحملا
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 .(07) ءاملعلا نم( 17 «مدقت نم ضعبلا١ اذه وحن تيأر ىنأ فرعأو

 .(8) مرح لخدي ىتح مد هيلع نوكيال قالحلا كرت نم كلذكو

 . م: ىف تسيل

 . 1١/١ ىبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ : رظنا

 . قايسلا اهيضتقي ةدايز
 ةجحلا وذو , ةدعقلا وذو لاوش اهنأ : ثالث جملا رهشأ ىف كلام نع تاياورلاو

 . هلك
 . ةجحلا ىذ نم مايأ ةرشعو ةدعقلا وذو لاوش اهنأ : ةيناثلاو

 . ةجحلا ىذ نم قيرشتلا مايأ رخآ ىلإو . ةدعقلا وذو لاوش اهنأ : ةثلاغلاو

 . ةثالثلل ديدعتلاو ةيآلا رهاظب ذخأ هلك ةجحلا وذ هنإ : لاق نمف

 ةبقعلا ةرمج ىمرو فاوطلا نإ : لاق ةجحلا ىذ نم مايأ ةرشع هنإ : لاق نمو

 . رشاعلا مويلا ىف نالعفي نانكر

 , هرئاعشو جملا لاعفأ نم ىمرلا نأ ىأر قيرشتلا مايأ رخآ ىلإ هنإ : لاق نمو
 . ةغل ارهش ىمسي رهشلا ضعبو

 . 191/١-189 ىبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ : رظنا

 . 46ا//١ دهتجملا ةيادب : رظنا

 . مدقت نمل: ع . ح ىف نيتيوازلا نيبام
 ديدحت امأو' : ةضافإلا فاوط ىف  ةريخذلا نع القن  ليلكإلاو جاعلا ىف لاق
 . "مرحملا لوخدب مدلا هيلعو رهشلا مامت انباحصأ دنع راتخملاف هتقو رخآ

 | . ١130/9 ليلكإلاو جاتلا : رظنا

 هتقوو , هتقو نع هريخأتب نوكي امنإ قالحلا ىف مدلا نأ مساقلا نبا نع دنس لقن

 ْ . جحلا رهشأ

 . *#/٠"1 ليلكلا بهاوم : رظنا



) *( 

 ؛ مدلا هيلع بجوأ١) برقلاب ناك نإو ء ةرمع ثدحأ ول كلذكو
 بجي امنِإ هنأ ملعاف ؛(؟)اهل قلخي نأ هيلع بجو ؛ ةرمع ثدحأ امل هنأل

 . ةرمع ثادحإب وأ« مرحملا لوخدب مدلا(؟ هيلع

 . نييورقلا نم انخ ويش ضعب لاق كلذكو

 مرج وأ« هتاقيم قأي(47 نأ ليق جحلاب دحأ مرخ نأ هركيو : لاق

 .(3 كلذ همزل( *اعيمج نيهجولا ىف لعف نإف , جملا رهشأ لبق جحلاب
 . اهتقو لبق ةالصلل مارحإلاب(" ةلأسملا هذه ىف انفلاخم انيلع ضرتعا

 . ىتش بورض ق(4)«ةالصلل نيابم> جملا لصأو

 ىلإ كلذ ىدؤيال هنأل . روهشلا لبق مارحإلا زاج كلذلف . ةفرعب فوقولا

 3 اهتقو لبق اهيف لوخدلا هل زوج ولف «؛ ةالصلاو . روهشلا لبق هنم جورخلا
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 . قلحي نأ لبق ىنم مايأ دعب رمتعا اذإ ىأ

 ٠ . مدلا هيلع نوكيف جملا قالح ىقبو ةرمعلاب قالحلا اذه صتخاف

 نميف كلام لوق انفرع دق مساقال نبال تلق : 08/١" ةنودملا ىف ءاج نكل : تلق

 لاق ؟عنصي فيك جحلا ىلع ةرمعلا لخدأ نميف هلوق امف ؛ةرمعلا ىلع جملا لخدأ

 كلام لوق ىف ةرمعلا همزلتالو . ءىش كلذ ىف هيلع سيلو .« ءىشب كلذ سيل

 "ىبأر وهو هنع تعمس اميف

 . ح : ىف تسيل
 . م : ىف تسيل

 . م : ىف تسيل

 . ؟١/945 ةنودملا : رظنا

 مارحإلا ىف فالخ كانه نكل . هموزلو تاقيملا لبق مارحإلا زاوج ىف فالخال

 ؟ال مأ حصي له هرهشأ لبق جحلاب
 : لاق هقفاو نمو ىعفاشلاو . حيحص هرهشأ لبق جحلاب همارحإ نأ ىلع روهمجلا

 . هتلدأ لكلو ةرمع هلعج

 . 5/١ دهجتملا ةيادب ,« 5١5 ص فارشالا , /ه-ا/؛.تةهر/ه ىنغملا : كلذ ىف رظنا

 . ةالصلا مكحل نيايم : عا ح ىف نيتيوارلا نيبام



 ( معو

 .(1)امهنيب قرفلا اذهف . اهتقو لبق اهنم جرخي نأ ازئاج ناكل
 ةالصلا نأ لجأ نم ةالصلل فلاخم جحلا نأ وهو : رخآ قرف اضيأو

 سيلو . اهتقو ىف تناك ىتلا ةالصلا نع ءاضق اهتقو ريغ ىف اهب ءادتبالا زوجي

 , هتقو ىف ناك امع ءاضق هتقو ريغ ىف هب قوي نأ زوجيال هنأل ؛ جملا كلذك

 ملعأ هللاو .(؟)امهيلصأ فالتخا اذهب معف

 ماع ىف هل نذأ مث . هللحف . هديس نذإ ريغب دبعلا مرحأ اذإ [11؟]

 الإ « هديس هللح امل موصلا دبعلا ىلعو . هئزجي : لاق ,(؟)اهئاضق ىف رخآ

 .(4) طي وأ « هديس هنع ىدهي نأ .
 .(5)ءايص وأ ىده وه امنإو ؛ اماعطإ اذه ىف فرعأال :(2) ىيحي لاق
 وأ . ىدهلا هيلع نأ جحلا هتاف نمك ىحي هلعج : قحلا دبع لاق

 , ماعطإلا اذه ىف نأ نييورقلا ضعب لوأت دقو .أ" ىدهلا دجي مل نإ موصلا

 هل نكي مل دبعلا نال47 ل هديس لالحإ تقو ىف قلحو دبعلا سبلام ناكمل

 ١908-١8٠0 ص ١18 مقر قرفلا ىسيرشنولل قوربلا ةدع : رظناو , امهنيبام : ع ىف (1)

 . امهلصأ : ع ىف (0)
 . مساقلا نبال موزللاب ؛ نالوق ءاضقلا همزلي له نكل . هتجح ءاضق ىف ىأ (+)

 قوسدلا ةيشاح : رظنا . بهذملا نم حيحصلا وهو نونحسو . بهشأل همدعبو

 . 5054/7 ىقتنملا ء. */5٠١5 ليلكإلاو جاتلا ء وم-وال/؟

 . 54/١" ةنودملا : رظنا (4)

 رباكأ نم « ربربلا نم هلصأ . دمحم وبأ . قيللا سالسو نب ريثك نب ىبحب نب ىبحب (64)

 هبو . سلدنألا ىف هقفلاب ةسائرلا تهتنا هيلإ « سلدتألا لهأ نم كلام باحصأ

 . هباحصأ رباكأو . كلام نع ذخأف قرشملا ىلإ لحر . كلام بهذم رشتنا

 ةياورلا بحاص وهو . ريثك قلخ هنع ذخأو . مهريغو ؛ ةنييع نب نايفسو

 . ًاطوملل ةروهشملا

 . ه8“5ع ًةنس قوت

 .١؟-9/9 بيطلا حفن . ١86ص سمتلملا ةيغب ,. "88ص سبتقملا ةوذج : رظنا

 . 317١9.1١/١ ةنودملا . 596/9 كسانملا لاعفأ ىلإ كلاسلا داشرإ : رظنا (5)

 . 594/؟ كسانملا لاعفأ ىلإ كلاسلا داشرإ : رظنا (0)

 .م: ىف تسيل (4)



 ( مسمع )

 راصف ,00) لحي نأ مرحأ نإ  هديسلو . هديس نذإ ريغب جحلاب مرج نأ

 لاق دقف . تيبلا نع دص امدعب مرحأ نمك هملع ريغب مرحأ نيح دبعلا

 . تيبلا الإ همارحإ نم هلجالو . جحلا همزلي هنإ : اذه ىف انباحصأ ضعب

 نأ الإ ء اذه لثم ")هل جحلا(؟) موزل ىف هديس نذإ ريغب همارحإ ىف دبعلاف
 . هأزجأ  هنم هللح امع  ءاضق جحلا ىف هل نذأ ىتمف . هلخ نأ هديسل

 | . هل هديس لالحإ تقو ىف قلحو سبلام ناكمل موصلا دبعلا(4) مزلو
 . دبعلا نع كلذ ءىزجيف . ىدهي وأ . هديس هنع معطي

 لالحإ تقو ىف ءاسنلا ءىطو وأ . اديص دبعلا اذه باصأ ول كلذكو

 لعف نم مزليام ديصلا ءازج ىف همزلي هنأ(5]ديسلا هقتعأ مث « هايإ هديس
 .(00« لع هللاو> . همارحإ لاح ىف كلذ

 ءاهجوز نذإ(9) ريغب ةضيرفلا ىف ةأرملا تمرحأ اذإ : لاق [154]

 .(8) كلذ اهئزجي نأ وجرأ ؛ تجحف . اهماع نم اهل نذأ مث  اهللحف

 . كلذ اهئزجي : دمحم باتك ىف مساقال نبا لاقو

 لبق تمرحأ اهنأ : ةلأسملا هذه ىنعم : نييورقلا نم دحاو ريغ لاق

 جوزلل زاج كلذلف . ةراضم تراصف . تاقيملا لبق وأ . جحلا رهشأ

 . ملعأ هللاو .(ة)اهلالحإ

 هَ نأ

 . هقلحي : ح ىف 0(

 .مزل: م ىف (0)
 . ح : ىف تسيل 458

 . موزل نم : ح ىف 0

 . هديس : م ىف )0(

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (5)

 . دعب : م ىف 0

 . معمم ١/ ةنودملا : رظنا (م)

 . اهللج نأ : م ىف 0(



 ( سمع

 اذإ باجأ امنإ مساقلا نبا نأ سانلا ضعب لوأت دقو : قحلا دبع لاق

 , اهلخي نأ اهجوزل له ملكتي ملو . اهئزجي هنأ . هيف تناك امع ءاضق تجح

 ؟اهايإ هلالحإب ىه لحخ لهو
 هللاو . اهمارحإ ىلع ىهو . ءىشب سيل مساقلا نبا دنع اهلالحإو

 .(1) مالسإلا ةجح نم اهعنم جوزلل سيل ذإ : ملعأ
 فاط نم الإ ىصلاب فوطيال هنأ ركذ : قحلا دبع لاق [؟170]

 00 )فن
 . ىبصلا نعو « هنع هب ىوني فاط نإف : مساقلا نبا لاق : ىيحي لاق |

 . ىبصلا نع ءىزجيو . هسفن نع ديعي نأ تببحأ

 ناك ىبصلا نع داعأ ولو . هسفن نع ديعي نأ بجاو لب : غبصأ لاق

 . هرذنو هضرف ىوني جح نمك « ىلإ بحأ

 ىذلا ىبصلا ىف . اذهب غبصأ ىنعي :ا5 /هرصتخم ىف دمحم وبأ لاق

 , هعم> فاوطلاب هرمأ اذإف . هب رمؤيام لقعي ىذلا امأف . لمح وأ . لقعيال

 , هلمع ىف هكرشي مل هنأل , امهأزجأ اعم هامتأ ىتحأ 4/<«فاوطلا ىف هرياسف

 (7)رمأام مهف اذإ نيتعك لا (52 هب هتالصك وهف . هب هرمأام مهفي ناك(« )ذإ

 . هب

 . 76ل بيذهتلا : رظنا (1)
 . 8594/١" ةنودملا : رظنا (؟)

 ع ةنودملل رصتخم وهو . اطوطخم - ىملع بسح  ديز ىبأ نبا رصتخم لازام (9)

 دمحم ىبأ رصتخم حرش ىف دهمملا هامس هيلع حرش ىدادغبلا باهولا دبع ىضاقللو
 بتكلا راد ىف ديز ىبأ نبا رصتخم نم ءزج دجويو اضيأ اطوطخم لازام وهو
 . ١5884 همقر عومجم نمض ةيسنوتلا

 . م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (4)
 .اذإ : مءح ىف (ه)

 .م: ىف تسيل (5)

 . هب رمأام : م ىف (ا/)



 ( "م4 )

 وأ نييبصب فوطي نأ هسفنل فاط نمل سأبالو : بيبح نبا لاق [؟77]

 - ةلعل - ةباد ىلع فاط نمل زوجيو . مهل افاوط كلذ نوكيو . مهلمحي ةثالث

 . امهل هفاوط نوكيو . اضيأ هفاوط ىوني ؛ ايبص هيدي نيب لمحي نأ
 ,(؟]هوغو رحل ماحز ريغل دجسملا(١) فئاقس ىف فاط اذإ : لاق [؟59]

 .(9) فاوطلا داعأ

 جراخ فاط نمك وهو . فئاقسلا ىف فاط نم ءىزجيال : بهشأ لاق

 ش 0 . مرحلا ءارو نم وأ . دجسملا

 .(4) فئاقسلا ىلإ ماحزلا ىهتني نأ نكميال : نونحس لاقو

 عجري ال00 دجسما فئاقس ىف فاط نم : لاق هنأ دمحم ىبأ نع ىكحو

 .(5)هدلب نم كلذل

 .(7) فطي مل نمك وهو . هدلب نم عجري : نولبش نبا لاقو

 ركذ هنأ ول : ءوضو ريغ ىلع فاط ىذلا ىف زاوملا نبا لاق [؟54]

 . ىدهلا هيلعو هيلع ةرمعالو . ركذام لعف :(5]«أطي ملو> ,كلذ
 هفاوط دعيلف . هجح نم غرف نأ دعب ةكمب وهو ,« كلذ ركذ ولو

 . هيلع مدالو ٠ هيعسو '

 هريغو حانج نم فقسام لكو . ةفصلا : ةفيقسلاو . ةفيقس عمج : فئاقسلا (9)

 . ةفص : ليقو . ةلظ تناك (ةدعاس ىبب ةفيقسو)

 . (فقس) « رينملا حابصملا |

 . هوحن وا: م ىف )0

 . 09/1١" ةنودملا : رظنا (©)

 سماخلا نرقلا نم ىناثلاو لوألا دقعلا وهو « اننامز ىف كلذ نكمأ لب : تلق ((4)

 . هدابعل تيبلا دصق هريسيت ىلع هلل دمحلاو . ةرجهلل رشع

 . 6١ ليلكإلاو جاتلا : رظنا (5)

 . م١ ليلكإلاو جاتلا : رظنا (0)

 . أطي ليق : ع ىفو « لطي ملو : ح ىف نيتيوازلا نيبام )م



 ( "مو )

 لصي ىذلا فاوطلا نم نيتعكرلا كرات ىف لاق امإو : قحلا دبع لاق

 . ىدهي هنأ : هدلب ىلإ ضمي ملو ء ةكمب وهو كلذأ١) (ركذي ىعسلا> هب
 . ءوضو ريغ ىلع ىعسلا هب لصي ىذلا فاوطلا فاط ىذلا ىف لاقو

 5/ ىدهيال هنأ هدلب ىلإ ضمي ملو , ةكمب كلذ ركذف
 . عجري مل هدلب ىلإ لصو ول نيتعكرلا كرت ىذلا ناك ام(؟) هنألف

 نم برض ىه امنِإ برقلاب هتداعإو , هل حص هنأك ىعسلاو فاوطلا راص

 ىلإ لصو ثإو ٠ كئذب(4) هرمأل ةبجاو ةداعإلا تناك ولا4)ذإ « طايتحالا

 بترملا وه ىدهلا ناك> . هدلب ىلإ لصو اذإ هنع كلذ طقس املف . هدلب
 ظ . هدلب ىلإ لصوأ ")وأ , ةداعإلاب طاتحا ,(5]«هيلع

 رمأل هدلب ىلإ لصو ول وهف . ءوضو ريغ ىلع فاط ىذلا امأو

 اناربج نوكي امنِإ ىدهلاو . لاح لك ىلع ترب ناك املف . عوجرلاب

 ىدهلا طقس» مدلاب('١) ريع ءىش هل حصيأ 1 لف اذهو . حصيأ#)ان
 . ملعأ هللاو . 0017 هن

 .(15)«نييورقلا نم انخويش> ضعب نع تظفح اذه وحنو

 . ركذيف ءوضو ريغ ىلع ىعسلا : ع ىفو . ركذف ىعسلا : ح ىف نيتيوازلا نيبام (91)
 . 66/١” ةنودملا : رظنا (؟)

 . هنإف : ع ىف (0)
 .ع : ىف تسيل (4)
 . هل رمأل: م ىف )هز

 هيلع ناكف : م ىفو . هيلع بترتملا وه ىدهلا ناكف : ح ىف نيتيوازلا نيبام (1)
 هيلع بترتملا ىدهلا

 .ىل:ع بح ىف (0)
 .ىمل:ع ىف 429
 . ملعأ هللاو . مل امل: لاقي وأ . مل: لاقي نأ ىلوألا 6

 ش . هريجل : م ىف ()

 . ىدهلا هنع طقس : م ىفو , هنع ىدهلا طقسو : ح ىف نيتيوازلا نيبام (11)
 . نييورقلا انخويش : ع ىفو « نييورقلا نع انخويش : ح ىف نيتيوازلا نيبام (10)



 ( معو )

 (؟) ىذلا ةلأسم ىف ركذ ىتلا(1)ةرمعلا بوجو هجو : قحلا دبع لاق
 دق هئطوب ناك امل هنأ . ءاسنلا ءىطو دقو . كلذ ركذي ءوضو ريغ ىلع فاط

 ءطوال . حيحص مارحإ ىف فاوطب قأي نأب رمأ همارحإ ةمرحأ"] تضفخنا

 . ةرمعلا ىهو « هيف
 ,(5) هيلع ةرمعلا نأ هللا 36 )سابع نبا نع ىورم كلذ لثمو

 . لعاف
 2 ةكم لخديام لوأ  مداقلا فاوط : ىضاقلا ليعامسإ لاق [؟119]

 لهأو . ةضافإلا فاوط وه لاحب طقسيال ىذلا بجاولا فاوطلاو :(77ةنس
 مهثفت اوضقيل مثأ : لجو زرع هللا لاق . ةرايزلا فاوط هنومسي قارعلا

 فاوطلا وه اذه ناكف .("][قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو مهروذن اوفويلو
 . لجو زع هللا باتك ىف ضرتفملا

 . ”را/-م١/15 ةنودملا : رظنا (91)
 . ىتلا : ع ىف )0

 . تظفحملا: م. ع ىف ()

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مع نبا . ىمشاهلا بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع (4)
 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل اعد , نينس ثالثب ةرجهلا لبق دلو . ملسو
 نيرثكملا دحأ وهو . هملع ةعسل ربحلاو رحبلا ىمسي ناكف . نآرقلا ىف مهفلاب

 فئاطلاب نيتسو نام ةنس تام . ةباحصلا نم ثيدحلا ةياورل

 « ١48-١49 ص ةباحصلا خيرات « 6ص فراعملا . 784.4 ص ةفيلخ تاقبط : رظنا

 . 16-150 0/1 ةباصإلا . 7075 باععيتسالا « 1١5/8 ليدعتلاو حرجلا

 "سابع نبا نع ةيزاوملا ىف ىورم وهو" : 40/8 ليلجلا بهاوم ىف لاق (5)
 سيلو . بجاولا فاوطلاب  انايحأ ةيكلاملا دنع  فاوطلا اذه نع ربعي تلق (5)

 مل اذإ دمعتملا اهكرات ىلع نوبجوي . ةدكؤم ةنس اهنكلو . ةنس وه لب . بجاوب

 نم قيض ىف ناكو مدق اذإ هنأ كلذ ىلع ليلدلاو . مدلا تقولا نم قيض ىف نكي
 مودقلا فاوط نإف ةفرع ىف افوقو سانلا ناك نأب . جحلا تقو ىأ . تقولا

 . هيلع ءىشالو هنع طقسي

 : رظناو « 7١5/؟ ريبكلا حرشلا ىلع ىقوسدلا ةيشاح . 7707-77١ ىقتنملا : رظن

 . 85/9 ليلجلا بهاوم . 54/* ليلكإلاو جاتلا ,« 515,919 م١/8 ةنودملا

 . جحلا ةروس نم ؟6 ةيآلا (0)



 ( مسبب

 بجاولا فاوطلا اذه نأ ىلع معلا لهأ عمجأو : :(1) رذنملا نبا لاق

 فاوطلا امأو .(*) ىلاعت هللا باتك ىف ضرتفملا وهو 0 ؟) ةضافإلا فاوط وه

 نيمداقلل هللا لوسر نس دقو . ةنس وهف ةكم نيمرحملا لوخد دنع لّوألا

 .(4]©كلذ وه لعف دقو> . ةكم مهلوخد دنع فاوطلا ليجعن ليجعت جلاب نيمرحملا

 وأ « ةرمع ىف هخسفف . جحلا هتاف نميف هلوق : قحلا دبع لاق [؟٠7]

 راص هلمع نأل ةكمب دسفملا اذه ماقأ اذإ192/عادولا :فاوط هيلع . هجح دسفأ

 0 . هيلع ءىشالف هناكم جرخ نإو . ةرمع ىلإ
 اذه ماقأ اذإ : هلوق : لاق هنأ هللا همحر نولبش نبا نع ىكح

 دبال جحلا هتاف ىذلا نأل . رمتعملا وه اممإو . لقانلا نم مهو .(7)8دسفللا
 نأ هيلعف هترمع دعب ةكمب ماقأو ؛ رمتعا اذإف . ةرمع ىلإ دوعي ن(07) ل

 ىذلا امأف . عدوي مل هناكم هترمع دعب جرخ نإو . عادولل كلذ دعب فوطي

 خيش . هيقفلا ظفاحلا مامإلا , ركب وبأ , ىروباسينلا رذنملا نب ميهاربإ نب دمحم ()
 فالتخا ىف فارشالاو . هقفلا ىف طوسبملاو . عامجإلا باتك هل . ىكملا مرحلا

 . هلام ةنس ةكمب ىفوت . اهريغو ءاملعلا
 . ل89 -ا/٠/87“ ظافحلا ةركذت « ١٠م8 ص ءاهقفلا تاقبط : رظنا

 . 11/8*,715 ىنغملا ء ه5 ص رذنملا نبال عامجإلا : رظنا (؟)

 تيبلاب اوفوطيلوإ ىلاعت هلوق ىلإ فنصملا ريشيو . ىلاعت لدب . لجو زع: ح ىف (6)
 . !قيتعلا

 . كلذ وه لعف ناك دق : ح ىف نيتيوازلا نيبام (4)

 جح دق : لاق رييزلا نب ةورع نأ - ليوط ثيدح ىف  هحيحص ىف ٍلسم ىور
 لوأ نأ ؛ اهنع هللا ىضر ةشئاع ىتربخأف - سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . ثيدحلا . .. تيبلاب فاط مث . ًاضوت هنأ ةكم مدق نيح هب أدب ءىش

 ءاقبلا نم ىعسو تييبلاب فاط نم مزليام باب . جحلا باتك . سم حيحص : رظنا
 . 905/97 للحتلا كرتو . مارحإلا ىلع

 . 55/١” ةنودملا : رظنا (ه)

 نم كلذكو تلق .. . ”-ه/١ اهيف ىذلاو . ةنودملا ىف ةرابعلا هذه دجأ مل تلق (5)

 ردصلا فاوط مهيلع اضيأ كلذكف هجح دسفأ وأ ةرمع ىف هخسفف جحلا هتاف

 .ما: ىف تسيل (0)



 ( معم)

 هجح لمع ىلع ىدامتي نأ هيلع امنإو . ةرمع ىلإ هلمع دوعيالف هجح دسفأ
 هللاو> . جحلا حيحصلا عدوي امك « عدو ةكم نم جرخ اذإف . دسافلا

 .(07«رعأ

 نوكيو . لقانلا نم مهو ريغ اذه نوكي نأ لمتخجيو : قحلا دبع لاق
 جلا هتاف ىذلا ىلع دئاع وه امنإ . ةرمع ىلإ(؟) راص هلمع نأل : هلوق

 هيلإ فرصو . اذه ىلع مالكلا ردق اذإو . هجح دسفأ ىذلا ىلعال . ةصاخ

 . اندلب لهأ نم انخويش ضعب نع تظفح اذه وحنو . ادعبتسم نكي مل
 سبي . ةضافإلا لبق ضيحت ةأرملا ىف هلوق : قحلا دبع لاق [؟1]

 ىف وأ . راهظتسالاو ضيحلا ىف ءاسنلا سولج ىصقأ . اهيرك اهيلع
 6 سافنلا

 ءاركلا خسف نم اذه ىلع( 37 لوٌوتام (0) ةراهطلا باتك ىف انمدق4 )دق

 باتك ىف نونحسل تيأر ىنأ تركذو « رادقملا اذه دعب اهيرك نيبو("!)اهنيب
 . هعيمج راركت نع كلذ ىنغأف . فوطت اهنأ . هفالخ كسانملا

 فوقولا دعب فاوط لك نم نيتعكرلا كرات ىف دمحم لاق [؟77]

 نإف « أطي ملام هلك اذهو ,(8)دعبي وأ , هدلب غلبي ملام هيلع مدال : ةفرعب
 نأ دعب 40 ةرمعلا نم هل دبالف . ناتعكرلا هيف امم ناك كلذ ىأ ىف ءىطو

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيباه (1)
 .داع : ع « حا َْق )م

 . 55/١" ةنودملا : رظنا ()

 .ح :ىف تسيل (4)
 باتك ةلأسم ىف سانلا ضعب لوأت دقو" : هلوق دنع ةراهطلا باتك رخآ ىف هرظنا (ه)

 خسف اهنع مدلا عطقني ملف فصو ىذلا رادقملا اهيلع سبح اذإ ىركلا نأ جحلا

 . "فوطتالو اهنيبو هنيب ءاركلا

 . لوأتام : 9 ىففق 0(

 . امهنيب : م « ح ىف 0

 . ”مو/١ ةنودملا : رظنا (م)

 . 400-401/# ليصحتلاو نايبلا : رظنا (9)



 ( معو )

 هدلب غلب اذإف , دعبي وأ . هدلب غلبي ملام كلذو , ىعسيو . عكريو .« فوطي

 .(01)مي ١ وأ , ءىطو . ىدهأو . امهعكر دعبأ وأ

 هّووضو ضقتني مل نإ : نيتعكرلا ىسن نميف بيبح نبا لاق [175]
 فاوطلا ًادتبا هووضو ضقتنا نإو . فاوطلا دعي ملو . امهعكر امهركذ ىتح

 .5٠/عوطتلا ىف ريخم وهو . ابجاو ناك نإ

 . 5164/؟ كلاسلا داشرإ : رظنا (9)

 . 591/9 ىقتنملا : رظنا (؟)



(40" ) 

 ؛ئئناثلا ححلا باتك

 لبق مهتالص نم سانلا غرف اذإف : هلوق : قحلا دبع لاق [؟74]

 مامإلا نورظتنيالو . اهققوم ىلإ ديري .(1) تافرع ىلإ اوعفدي نأ مهلف مامإلا
 عفدو . ةفرع ىلإ سانلاب عفد ةالصلا نم غرف اذإ , هعضوم هتفيلخ نأل

 ىنعم نأ نسملا ىبأو دمحم ىبأ خيشلا نع "0ك اذكه «. هعفدب سانلا

 .ةلأسم ىف كلذ امنِإ . اوعفد مهتالص نم سانلا غرف اذإف : هلوقأ") نم ىرجام

 ىف كلذ امنإ : لاقو ء اذه فالخ ىحي لوأتو ,(6)ةالص(4) ركذ ىذلا .مامإلا

 . لوألا ليوأعلا هبشألاو « اهب حبصلا اولص اذإ : ديري . ىنم نم عفدلا

 ١ هللاو

 ةيورتلا موي لبق ىلوألا : بطخ ثالث جملا ىف : دمحم لاق [؟7ة]

 سلجيي ةفرعب ةيناثلاو . اهيف سلجميالو . رهظلا دعب مارحلا دجسملا ىف مويب

 دعب ىهو . رحنلا موي دعب قيرشتلا مايأ نم موي لوأ ىبمب ةثلاثلاو . اهطسو

 نم ءىش ىف ةءارقلاب رهجمالو . كسانملا ٍيلعت اهلكو , اهيف سلجال رهظلا
 .(5)اهتاولص

 دعب ارام ةفرعب رم نميف(")باتكلا ىف هل ليق : قحلا دبع لاق [؟77]

 , اليل ءاج نم : كلام لاق : لاق ؟كلذ هئزجيأ . اهب فقي ملو . مامإلا عفد

 . 91/١” ةنودملا : رظنا (1)

 .ركذ: م ىف (0)
 .ىف:ع ىف (0)
 .م٠: ىف تسيل (4)

 . ىرخأ ةالص ىف وهو ةالص ركذ ىأ (ه)
 ىلص هللا لوسر امهلعف ناتللا امهو .ناتنثا جحلا ىف ةنونسملا بطخلا نأ تباثلا (5)

 ىنع اوذخ' : لاق دقو « رحنلا موي ةبطخو . ةفرع موي ةبطخ - سو هيلع هللا
 . "مككسانم
 . 9١9/8 ىنغملا ء 555/4 راطوألا لين : رظنا

 . 98/١" ةنودملا : رظنا (0)
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 : غابدلا ةياور ىف داز . رجفلا عولط لبق فقي نأ هأزجأ مامإلا عفد دقو

 افوقو اهب هرورمب ىوني ؛ ارام ةفرعب رم اذإ ىرأ انأو : مساقلا نبا لاق

 .(5) هئرجي كلذ )١ نأ

 ركذو فوقولا هب ىون اذإ . هدهمعت نإو . كلذ هئزجي : زاوملا نبا لاق

 .(4/7 هجح لطبو ,(9) هرج مل اهفرعيال وهو . اهب كلذ هرورم ناك ولو « هللا

 : ءاملعلا نم هريغو كلام نع ”) قا رشإلا (0) باتك ىف رذنملا نبا لاق

 كلذ نأ . ةفرع اهنأ ملعيال وهو ,("]«<رجفلا لبق» اليل ةفرعب رم نإ
 .(4/ هئرجي

 همحر> ديز ىبأ نب دمحم ىبأل اباوج تيأر : قحلا دبع لاق [؟7]
 فاوطلا فاط نم : مساقلا نبا لاق مل: هيف لئثس لاؤس نع(4«هللا

 .١٠/هارجأ هدلب ىلإ عجر مث « ةينالب بجاولا

 فوقولا ىونو . اهفرع نإف ,(11) راهن ةفرعب رم نم : زاوملا نبا لاقو
 , كلام دنع هئزجيال لو ؟لوألاو اذه نيب قرفلا امف . هجح لطب الإو . اهب

 ؟اهوني مل نإو

 . نإف:ع ىف 0)

 . 89/١" ةنودملا : رظنا (؟)

 . 91/# ليلكإلاو جاتلا : رظنا (4)

 دقو « رذنملا نبال فالتخالاو عامتجالا ىف معلا لهأ بهاذم ىلع فارشالا همساو (5)

 نيتلماك ريغ نيتخسن ىلع ادامتعا زابلا ىفطصم اهبحاصل ةكمب ةيراجتلا ةبتكملاب عبط

 . بصغلا باتكب ىهتنيو عاضرلاو حاكنلا باتكب ةعبطلا هذه ىف باتكلا ًاأدتبي

 . ع: ىف سيل نيتيوارلا نيبام (0)
 . 55/ ليلجلا بهاوم : رظنا (م)

 .ع اي ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام 0(

 . م66/# ليلجلا بهاوم : رظنا (0)

 .ارام: ع يح ىف (15:)



 ( مع )

 . ابجاو لعفي(١) فاوطلا تبصأ ىأ ملعأ هللاو - قرفلا : لاقف

 الأ ىوقأ ناكف> ابجاو الإ لعفيال هتبصأ ةفرعب فوقولاو . اعوطت لعفيو
 نبا لاقام ىلع ةينالب فوقولا ءىزجي نأ ىدنع لمتكيو .(؟)<ةيئب الإ هئرحبي

 .(")ةجحلا نم نوكيو ,« فوقولا هئزجي هنأ ةفرعب هيلع ىمغملا ىف مساقلا

 ًازجأ دقع اذإ جحلاب مارحإلا نأ ةينالب فاوطلا ىف مساقلا نبال [؟174]

 امك . هلمع رئاس ىف ةينلا ديدجت نع(8) ىنغو ,(] هلئاوأ ىف ةينلا نم دقعام
 . ةالصلا رئاس ىف ةينلا ميدتسي نأ هيلع سيل هنأ أدعبا اذإ ةالصلا ىف ءىزحي

 نم(") نأ ىرت الأ ؛ ثداوحلا(1) هعطقتال جحلاو . ثداوحلا اهعطقت..ةالصلاو

 . هيف ةينلا ةمادتسا كرت ىف ىوقا جحلا ناكف ؛ هماقإ نم هل دبال هدسفأ

 ظ ملعأ هللاو

 , ليللاب وه(47 ةفرعب فوقولا ضرف : ىرهبألا ركب وبأ لاق [؟79]

 موي نم رجفلا علطي ىتح عجري ملو « ليللا لوخد لبق ةفرع نم عفد ىتمف

 اءزجو راهنلاب ةفرعب فقو مالسلا هيلع ىنلا نأل 4 جحلا هتاف دقف رحنلا

 . ايجاو فاوطلا : م ىف (1)
 ىوقأ ناكف : ع ىفو « ةينب الإ ءىزحي الأ ىوقأ هب ناكف : ح ىف نيتيوازلا نيبام (؟)

 . ةينب الإ ءىرجي الأ
 . ١/#8” ةنودملا : رظنا (0)
 . ١6/١" ةنودملا : رظنا (؛)

 .ع م2 ح: ىف تيسل )6(

 . اهعطقتال : م ىفو « هعطقيال : ح ىف (5)
 . هنأ : مع ح ىف 00(

 . م : ىف تسيل 29

 وه . اليل اهيلإ عوجرلا مدعو . بورغفلا لبق ةفرع نم عفدلاب جملا تاوف (9)
 ءزج فوقولا نأل , روهمجلل افالخ  مهتادرفم نم ىهو - ةيكلاملا دنع بهذملا
 نم ىلع مدلا روهمجلا بجوي امنيب , مدلاب ربجنيال ةيكلاملا دنع نكر ليللا نم

 . نكرال - مهدنع.- بجاو وهف اليل اهيلإ عجري ملو ةفرعب اراهن فقو
 . روهمجلا بهذم  ملعأ هللاو  حجارلاو

 بهاوم « //؟ ريبكلا حرشلا ىلع قوسدلا ةيشاح . 41/١ ةنودملا : رظنا

 ْ . 94/“ ليلجلا

 . ؟70/-5؟077/6 ىنغملا : حجارلا لوقلا ةلدأ ىف رظناو
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 كلذ لبق ناسنإلا عقد( ") اذإف .(00) ريا لوخد دعب عفد هنأل « ليللا نم

 . كلذ لعف هئزجي سيلف « مالسلا هيلع ىنلا لعف فلاخ

 راهنلا نود(4)«ليللاب وه ةفرعب> فوقولا ضرف نأ( ىلع لدي اممو

 موي كلذك سيلو ,(6) هطسوو هرخآو هلوأ ؛ فوقولل تقو هلك ليللا نأ

 . هرخآ(؟) كلذكف ,(3) فوقولل اتقو سيل لاوزلا لبق هلوأ نأل ةفرع

 ىتح اهنم جرخي ملف . بورغلا لبق ةفرع نم عفد نمو : زاوملا نبا لاق
 ا / 8/)ابده دهيلف . سمشلا تباغ

 تيمر اذإ : مالسلا هيلع ىنلا لاق : ىرهبألا ركب وبأ لاق [؟ 40

 العث رادقملا اذه لعجو )01١")1١(. فزولا (9) ىصح لغمب اومراف ؛ ةرمجلا
 .  هباصأ نإ  ناسنإلا ىذؤي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ جحلا ىف ليوطلا رباج ثيدح نم حيحصلا ىف ()
 سمشلا تبرغ ىتح افقاو لزي ملف ةلبقلا البقتسم تارخصلا دنع فقو - ملسو

 . صرقلا باغ ىتح اليلق ةرفصلا تبهذو
 . 860/7 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةجح باب . جحلا باتك . ٍلسم حيحص : رظنا

 .اذإو : م ىف . (0)

 . م: ىف تسيل 4

 . ةفرعب ليللاب : م . ح ىف نيتيوازلا نيباه (4)
 . هطسوأو : ع. ح ىف )هز

 . "4/8 ىنغملا ء ”ال/؟ ريبكلا حرشلا : رظنا (5)
 . كلذكو : مع ح ىف 00(

 ةينب ناك هنأل ىدهلا هيلع بجو امنإ انياحصأ لاق" : 46/" ليلجلا بهاوم ىف لاق (م)

 . "بورغلا لبق فارصنالا
 . ةاصح : ع ىف 60

 ماهبإلا) نيتبابسلا نيب راغصلا ىصحلاب ىمرلا وه : ةمجعملا ءاخلاب  فذخلا (0)

 . (ةبابسلاو
 بيرغ « 18/5 راطوألا لين : رظناو « ١/7" (فذخ) . طيحملا سوماقلا : رظنا

 : .١؛8/# ىباطخلل ثيدحلا

 هيلع هللا ىلص ىلا تيأر" ظفلب نكل رباج ثيدح نم هحيحص ىف سم هجرخأ (1)
 ىصح نوك بابحتسا باب . جملا باتك "فذخلا ىصح لثمب ةرمجلا ىمر  ملسو
 5-3 . 54/9 فذخلا ىصح ردقب رامجلا
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 ديزي هنكل ,(؟)اددع سيل فذخلا ىصح رادقم نألف ,(1) ربكأ : هلوقو

 نوكي نأل ربكأ(4) نوكت نأ كلام طاتحاف ,(")«رفصلاو ربكلا> ىف صقنيو

 .(8)ديزأو هب رمأ امب قأ دق
 ةضافإلا لبق رحنلا موي ءىطو اذإ : لاق امإ : قحلا دبع لاق [141]

 ىمرلاو ةضافإلا لبق رحنلا موي دعب ءىطو اذإو ,. هجح دسفي ىمرلاو

 « مرب ملو .« ضفي مل نيهجولا ىف وهو . 1/ىدهيو . رمتعيو . هجح دسفيال

 ,(") مهل ءاضقلا هبش ةضافإلاو ىمرلاب نايتإلاف رحنلا موي لاز اذإ هنألف

 نم ؛ اذه ليلد ,(8) ىضقلملا سفن نم امكح فعضأ لوصأللا ىف ءاضقلاو

 ناضمر ءاضق ىف رطفأ نمو «. ةرافكلاو ءاضقلا هيلع ادمعتم ناضمر ىف رطفأ

 .(4/) ركذام هجو اذه . هئاضق نم امكح ىوقأ ءىشلا سفنف « رفكيال ادمعتم

 . ملعأ هللاو

 لثم اهب ىمري ىتلا رامجلا نأ ءاجام باب . جحلا باتك . هعماج ىف ىذمرتلاو
 0 معمر فذخلا ىصح

 عمس هنأ ظفلب نكل . 558 ص رامجلا ىمر باب . جحلا باتك . أطوملا ىف كلامو

 . فذخلا ىصح لثم اهيف ىمري ىتلا ىصحلا لوقي معلا لهأ ضعب

 . ىلإ بجعأ اليلق كلذ نم ربكأو : ًأطوملا ىف كلام لوق ىلإ ريشي (1)
 . 55" ص رامجلا ىمر باب . جملا باتك . أطوملا : رظنا

 .ددحم : م ىفو ., ادودحن : ع ىف )0

 . ربكلاو رغصلا : م ىف نيتيوازلا نيبام (©)
 . نوكي نأ: ح ىف (4)
 ربكأ اهنوك كلام بابحتسا ىعفاشلا لكشتساو" : "١١ /#» ليلجلا بهاوم ىف لاق (0)

 بيجأو فذخلا ىصح لثك ىمر  ملسو هيلع هللا ىلص - ىنلا نأ دروام عم

 هغلب هنأ هريغو قحلا دبعل ىناثلاو , ثيدحلا هغلبي مل هنأ ىجابلل امهدحأ نيهجوب
 . "كلذ ىمارلا صقني الثل فذخلا ىصح ىلع ةدايزلا بحتسا نكل

 . 40/١” ةنودملا : رظنا (5)

 .م: ىف تسيل (0)
 . ىضقملا : ع ء ح ىف )م

 . 1١84-186 ص ٠١ مقر قرفلا ىسيرشنولا قورف : رظنا (9)
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 هلي ىف تيقب نمو : لاق ىرهبألا 17 « ركب ىبأ> باتك ىف [1485]

 نيتيقابلا مري مث « ىلوألا اهب مريلف « ىه ةرمج ىأ نم ردي ملف ؛ ةاصح

 .١"/انيلإ بحأ لوألاو . نهفنأتسي هنإ : ليق دقو . عبس عبسب

 (5) نيترسجلا اهدعب يسري مث“. لوألل ةاصحب قأي هنأ : هلوق جو
 سيلو « ىلوألا نم تيقب ىتلا ةاصحلا نوكت نأ زاوجلف ؛ ةرخآلاو ىطسولا

 نم اهلعجي نأ طايتحالا ىف كلذل بجوف « اهمامغب الإ اهدعبام ىمر زوحي

 ظ . نيقب ىلع هنم(4) نوكيل . ىلوألا

 ةاصحلل ىلوألا ىمر نيب عطقنا دق هنألف « نهفنًاتسي هنإ : هلوق هجوو.

 .(8) ىمرلا ىف ىلاوي ىتح « نهلك نهيمر ءىدتبي نأ بجوف . تيقب ىلا
 هيده رحن رخأ ىذلا(7/) عتمتملا ةلأسم() ىنعم : قحلا دبع لاق |87 ١[

 ديلقتلاب بجو املف « هتعتم نع هلعجيل . ىدهلا قاس هنأ رحنلا موي ىلإ
 دحأ ىف عوطتلا لمحن هلمح ةعتملل مدلا هيلع قلعتي نأ لبق راعشإلاو

 ناك اذإ . هئزجي : ةرم لاقو . هيلع بجو امعا827 هرج / كلذلف « نيلوقلا

 دصقي مل ىذلا اذهب فيكف ؛ هجو ريغ ىف هبجاو نع ءىزجي جحلا عوطت

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (1)
 . ”89ه/١ ةنودملا : رظنا (؟)

 . ةرمجلا : م ىف ()

 . نوكتل : ع ىف (4)
 . 1م؟هر/# ليلا بهاوم : رظنا (ه)

 .م: ىف تسيل (1)
 رهشأ ىف ةرمعلاب مرحأ الجر تيأرأ مساقلا نبال تلق' : 04/١" ةنودملا ىف ءاج (90)

 كلام لاق ... ؟رحنلا موي ىتح هرحنيالو ىدهلا رخؤيأ ... ىدهلا هعم قاسو جملا

 نإ ىدهلا اذه ةعتملا مد نم هئزجيالو لاق . رحنلا موي ىلإ هرخؤيالو لحيو هرحني

 .. هرحني نأ هقاس ىذلا اذه ىلع بجو دق ىدهلا اذه نأل رحنلا موي ىلإ هرخأ

 هعم قاسو جحلا رهشأ ىف عتٌت ىذلا اذه ىف كلام لاق دقو : مساقلا نبا لاق

 لاق هتعتم نع رحنلا موي هرحنف هترمع نم لحو هيده رخأ نإ هنأ . ىدهلا

 . هنع ائزج نوكي نأ وجرأف : كلام

 . هيزجي مل: ع ىف 29

 ع
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 ناك ول ىغبنيو . سيقأ هئزجيال : هلوقو . بجاولا دصق امنإو « عوطتلا

 نيلوقلا ىلع هتعتم نع هئزجي الأ 01 هتعتملال عوطتلا قيرط ىلع هقاس( ١0 اهغإ

 أ هللاو

 لكألا زوجمال ىذألا ةيدفو ديصلا ءازج : ىرهبألا ركب وبأ لاق [184]

 ماعطإلا ىدهلا ىدب لعج دق هنأ ىرت الأ . نيكاسملل امهنأل ؛(؟)امهنم

 كلذكف . نيكاسملل وه ىذلا ماعطلا نم لكؤي نأ زجي مل املف . نيكاسملل

 هلكأ زئاجف مايصلا هلدب امنإو . اماعطإ هلدب سيل ىده لك امأف . ىدهلا

 نأ (6) بكاسملل هرذن ىذلا ىدهلا نم لكأي نأ زوجيال كلذكو ,(4) هنم

 نأ هل زوجيالف . نيكاسملل اماعط لعجي امك . مهل هلعجأ )دق ءىش كلذ

 . نيكاسملل ىه ىتلا ةاكزلا نم لكأي نأ هل زوجيال امك . هنم لكأي

 فيك : ليق نإف .1"/«هيلع تبجو اذإ نيكاسملل ىه ىلا نيميلا ةرافكالو)

 (ة/) اج ولو ؟لجو زع هلل هلعج ,(8)بجاو ءىشب ناسنإلا عفتني نأ زوجي

 ةرافكلاو ةاكزلل نيابم ىدهلا : ليق ؟ةاكزلاو ةرافكلا ىف زال ىدهلا ىف كلذ

 امك . اهنم لكأيال هنأ ةرافك وأ نيكاسملل ةقدصب عوطت اذإ هنأ ىرت الأ

 . م: ىف تسيل 0(
 . ةعتملال: م ىف (؟)

 . ”ه+/١ ةنودملا : رظنا (©)
 جملا ىف ماعطلا سيل : كلام لاق" : 0١ ةنودملا ىف لاقو . م: ىف تسيل (4)

 . طقف ديصلا ءازجو ىذألا ةيدف ىف نيعضوملا نيذه ىف الإ ةرمعلاو

 ديصلا ءازج ةلزتمب كلام دنع نيكاسملا رذن ىده نكي ملا : "#ال/١ ةنودملا ىف ءاج (4)

 لكألا كرتي نأ بحتسي ناك اكلام نأ الإ . هنم لكألا كرت ىف ةيدفلا ةلزنمبالو
 . 1 "هم

 .م: ىف تسيل (5)
 اممِإَو . ةلباقملل ةدمتعملا ريغ خسنلا نم ىهو . (ش) ةخسن نم نيتيوازلا نيبام (0)

 ةرافكالو : اذكه خسنلا رئاس ىف ةرابعلاو . اهب الإ ميقتسيال ىنعملا نأل اهاندروأ

 . هيلع اتبجو اذإ نيميلل ىه ىتلا نيكاسملا

 . ح : ىف تسيل 29

 . ناك : م ىف 6
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 , عوطتلا() ىده نم لكأي نأ هل زوجيو . هيلع بجاولا ىف كلذ زوجيال
 عفتني نأ ناسنإلل زوجي هنأ(5) لوصأألا ىف انيأر دقو « بجاولا كلذكف

 نوكي هنأ . ةبجاولا ةرافكلا ىف قتعلا وهو ؛ هيلع بجاو نع هجرخي ءىشب

 . قتعلا ىف ةعفنم هل ىقبت نأ -زاج املف « ةرافكلا ىف(" )< قمعملا ءالو> هل

 ىده نم لكأي نأ(4] هل زاج . هيلع بجاو نع هجرخأ ائيش ناك نإو
 أ هللاو . هيلع بجاو نع هجرخأ

 - لكأام ردق هيلعف . نيكاسملل(]هرذن امم لكأ اذإ : لاق [؟480]

 .1١/لدبلا هيلع نوكيالو  امحل ديري
 نم ائيش نيكاسملل رذن ناك اذإ ءاذه ىنعم : نييورقلا ضعب لاق

 ء هلدب هيلع ناكل هتمذ 07 انومضم ناك ول امأو ,(7] هنيعب ماعنألا

 . كتمذ ىف بجو ىذلا وه سيلو . كسفنل اذه تحبذ امنإ تنأ : هل لاقيو

 . كمزل ىذلا ىدهلاب تئاف

 ,0131 هرج مل لكأ اذإ ,(1)رخآ عضوم ىف هل(4) عقوو : قحلا دبع لاق

 ىف ركذف> « نيكاسملا رذنو(١1)ىذألا ةيدفو ديصلا ءازج> ىف لدبلا هيلعو

 . ىدهلا : م. ح ىف ()
 . هدضعت رئاظن هل ناكو . ىعرش ليلدب تبثام ىأ (؟0)

 . قتعملالو : م ء« ح ىف نيتيوازلا نيبام (©)
 .م: ىف تسيل (4)
 .رذن امم: ح ىف (ه)
 . ”عا//١ ةنودملا : رظنا (5)

 ةندبلا هذه ىدهأ نأ رذن ىلع لوقي وأ نيكاسملل رذن ةندبلا هذه لوقي نأ لثم (0)
 . نيكاسملل

 . نيكاسملل ةندب ىدهأ نأ وأ ةندب ىدهأ نأ رذن ىلع لوقي نأ لثم (8)

 .معقو :ع ىف ()
 ) )1١ةنودملا : رظنا ١/لا٠”" .

 . هيزج : ع ىف (13:)
 ) )1١ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام .



 ( م4م)

 .(17<مدقتام فالخب نيكاسملا رذن ىف لدبلا باجيإ مالكلا اذه

 (؟)انالخالو كلام لوق نم( ؟2)افالعخا اذه سيل : نييورقلا ضعب لاق

 اذه نأ : ىنعي امنِإ انههف .« قرتفم امهانعم ناتلأسملاو « كلامل مساقلا نبا نم

 نيكاسملل هرذن هنيعب ىده هنأ :- ىلوألا ةلأسملا ىنعمو . هنيع ريغب هرذن ىذلا

 ميسرت ىف ناعلأسملا(47 تطلخن امإو « لكأام ردق  اًئيش هنم لكأ اذإ  همزلف

 , هميسرت لبق هيلع تناك ىذلا بيترتلا ىلع اهلقني م هنأل ء رمع نب ىبب

 . نيتلأسملا رمأ هب مقتسي ىبجح ميسرت ريغ ىف ىذلا بيترتلاو

 دعب بيع هب ثدحب . ىدهلا ةلأسم ىف ىرهبألا ركب وبأ لاق [187] .

 الأ (3) سايقلاف .« ءىش ةلأسملا هذه ىف ,(8) لع غولب لبق « راعشإلاو ديلقتلا

 هنأ ىرت الأ « ىعارم وهو . كلام دنع(6/ هانعي م هبوجو نأل .ق"/ءىرجي

 هب ثدح اذإ بهي( )٠١ كلذكف ع هلدب هيلعو , هزجي م3 هرحغ لبق بطع ول

 .(11)ء ىرجي الأ - ىدهلا ىف زوجمال بيع
 اِإ : نييورقلا نم انخ ويش ضعب( 77 ىل لاق : قحلا دبع لاق [؟41/]

 ءاعوطت كلذ ناك اذإ . ةبيعملا ةبقرلا( ١11 نيبو بيعملا ىدهلا نيب قرف

 .م. ح : ىف سيل نيتيوازلا نيباهم (1)
 . فالتخا : م ىف (0)

 . فالخالو : م ءح ىف (0)

 . تطلخت : م ء ع ىف )0

 . ”ءال/١ ةنودملا : رظنا (ه)

 . سايقلاو : ع. ح ىف (5)
 . 78/١ عيرفتلا : رظنا (0)

 . ىهانتي : م ىف 28

 . رحني نا: ح ىف (9)
 . كلذكو : ع ىف 6

 . هرعت مف (0)
 . ع ء ح : ىف تسيل ف

 .م: ىف تسيل )1١(



 ( مو

 ىف نكت مل اهنأ اهقتعب عوطتملا ةبقرلا ةلأسم لمحم نأل ؛(1) بيعلا دجوو

 , انُث جرخأ ول امأو> . بيعلا ةميق هل غاس كلذلف ؛ قتعلل ةارتشم لصألا

 ةميق هل غوسيال ؛ ءاوس عوطتلا ىدهك ,("27 ناك قتعللا"/ هب اهارتشاو

 مدقت ائيش ىدهأ امنإو , ىدهلل هرتشي مل ىدهلا اضيأ ناك ولو :(4)(بيعلا
 ةميق نأ قتعلل هارتشم لصألا ىف( 4) نكت مل اذإ « ةبقرلاك ناك « هل هكلم

 « لاؤسلا قارتفال”) اهقرتفا اغإ نيعلأسملا نأ عاف ؛ هل(17 غوست بيعلا

 نب ىسوم وبأ لوقي ناك اذكهو . نيتلأسملا لاوس قفتا اذإ « ءاوس(6)امهو

 كلذ نأ زاوملا نبا لوق نم نسحأ وهو ,(8) ةجرختسملا ىف هوحنو « .سانم

 . كلذ ملعاف . بيعملا ىدهيالو . بيعملا قتعب('١) عوطتي ذإ , قرتفا امنإ
 ىذلا بجاولا ىدهلا ىف دمحم ىبأل تيأر : قحلا دبع لاق [144]

 , راعشإلاو ديلقتلا دعب ثدحي مل « ادق ابيع : هانعم لاق :(١1)ابيع هب دجو
 رمأ نم ءىش صقنل وأ . نارق وأ ةعتم نم همزل( 1١ )م1157 بجا ولاب ديريو

 امأف « هنيعب سيلو . نيكاسملل( 14 )ايده رذن وأ . ةيدف وأ ءازج وأ , جحلا

 . "هه/١ ةنودملا : رظنا 0(

 .اهب:ع ىف (0)
 . تناك : م« ح ىف 6

 . ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (4)
 . نكي ملاذإ : ح ىف (ه)

 .غوسي:معء ح ىف (5)
 . تقرتفا : م ىف (0)

 . ىهو:م ىف (4)

 . نيديدشلا قيقدتلاو ثحبلا دعب ةجرختسملا ىف هيلع فقأ مل (9)
 . عوطت : ع ىف ()
 . ”همر/١ ةنودملا : رظنا (13)

 . باوجلاب : ع ىف (10)
 ) )1١نم: م ىفو , نمك : ح ىف .

  60ىده: ع ىف .



 ( «ه.)

 بيع هب هل رهظ مث . هرعشأو . هدلقف . هنيعب ريعبلا اذه ىدهي نأ رذن ول

 . هريغ ىلإ دعتي مل هرذن نأل « هيلع لدبالف . ميدق
 ةاشلاف . هل ةينالو « ايده رذن اذإ لاق : قحلا دبع لاق [1489]

 رخآ ىلإ « ةرقبف دجي مل نإف « ةندب هيلع : روذنلا باتك ىف لاقو .(١)هئرت

 .(؟)هركذام

 اذه ىف لاق امنإ : ىسباقلا نب نسحلا ىبأ نع نييورقلا ضعب ىل لاق

 وهو> ىدهلا ىندأ هيلع لعجف .« ىدهلاب عربتم هنأل . ةاش هئرجت : باتكلا

 .(؟)<ةاش

 هيلعف اذك لعف نإ نيميب فلح هنأ اهيف ركذ روذنلا باتك ةلأسمو

 , ادجاو ناك اذإ . ةندب هيلع لعج كلذلف . ظيلغتلا اهقيرط نيميلاو « ىده

 . ملعأ هللاو . لوق فالتخاب سيلو ,(8) ناتقرتفم ناتلأسم() امهف

 مايألا ةثالثلا موصي هنإف « ابئاغ هلام ناك اذإ : قحلا دبع لاق [؟190]

 . اهيف ثنحي . نيميب فلاحلاك يسلو :(5]هفلسي نم دجي م نإ  جحلا ىف
 هل نيميلا ةرافك نأ كلذ نيب قرفلاو ,(")موصيال اذه ؛ هنع بئاغ هلامو

 ىف اهعقوي مايأ ةثالثب بطاخم رخآلاو « موصلا هزجي ملف . اهريخأت ىف ةعس

 .(7«لعأ هللاو> .(8/ اذهل موصلا هل زاجف . اهريخأت ىف هل ةعسال ؛ جحلا

 . 08/١” ةنودملا : رظنا (1)

 نإ ىدهلا ىلع لاق نإ تيأرأ" اهيف ءاج روذنلا باتك ةلأسم ء ركذام : م ىف (؟)
 نم مأ لبإلا نمأ تلق . ىدهلا هيلع : كلام لاق : لاق . ثنحف اذكو اذك تلعف

 مل نإف « ةندبف الإو . ىونام وهف ائيش ىون نإ : كلام ىل لاق ؟منغلا نم مأ رقبلا

 . ؟”٠/# ةنودملا . ةاش هئرجب نأ وجراف هتقفن ترصقو دجي مل نإف « ةرقبف ةندب دجي

 . م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (9)
 . ىهو : م ىف )0

 . ناقرتفم : م ىف )6(

 . ٠9/١” ةنودملا : رظنا (5)

 . 44/9 ةنودملا : رظنا (0)

 . 188 ص ١١4 قرفلا « قوربلا ةدع : رظناو ءاذه ىف: ع ىف (4)

 . معاف : ع « ح ىف نيتياوزلا نيبام (9)



 ( «ه1)

 مد :(1) ةثالث جملا ىف بجت ىلا ءامدلا : ىرهبألا ركب وبأ لاق [191]

 مايأ ةثالث ماص دجي مل نإف . ىده كلذف . جحلا رئاعش نم ةريعش كرتب بي

 لثم هسفن ىلإ اهلصوي ةعفنمل بجي مدو . كلذ دعب ةعبسو(17«جملا ىند
 وهو . رخآ مدو . ءاش نيأ هحبذي مد كلذف ؛ سبللاو رعشلا قلحو بيطلا

 لثم ةريعش ناصقنل ناكام لحن كلذكو . ةكم هلح ىده وهو . ديصلا ءازج

 ش . ىنمب ةتوتيبلا وأ ةرمج كرت

 دقو> ىمرلا مايأ رخآ ىف ةرمعب جاحلا نم مرحأ نميف لاق [؟19؟]

 اهمتيالو : دمحم لاق .(4/]ةرمعلا همزلت : هيمر متأو . هتضافإ نم( ")< لح

 . سمشلا(5] برغت ىتح
 بيغت ىتح مرحلا جراخ نوكيو : اندلب لهأ نم انخويش ضعب لاق

 وهو . اهل لمع ةرمعلا بيسب مرحلا هلوخد نأل . مرحلا لخديالو « سمشلا

 . سمشلا بيغت ىتح . المع اهل لمعي نأ نم عونمم
 نإو . همارحإ ىلع وهو . لطاب كلذ لبق اهنم هلالحإو : دمحم لاق

 . ىدهيو . اهماق دعب اهضقيلو «؛ هترمع دسفأ لالحإلا كلذ دعب ءىطو

 فقو نأ دعب رصحأ نم : باتكلا ىف لاق : قحلا دبع لاق [15؟]

  هيلعو ةضافإلا فاوط الإ همارحإ نم هلحالو ,ء هجح مت دقف . ةفرعب

 .. كسنو ىده : نامد جملا ىف ءامدلا نأ  ةيكلاملا دنع - روهشملا يسقتلا (1)

 رامجلا ىمر كرتو . تاقيملا زواجتو . نارقلاو . ةعتملاو . ديصلا ءازج ىف ىدهلاف

 . جلا كسانم ناصقت نم كلذ هبشأامو . ىنمب تيبملاو

 , رفاظألا يلقتو رعشلا قلحو . بيطلا لامعتساو . بايثلا سبل ىف كسنلاو
 . سفنلا ةيهافر هيف امم كلذ هبشأامو . ثفتلا ءاقلإو ,. ثعشلا ةلازإو

 . 144/؟ كلاسلا داشرإ . "8/4 ليصحتلاو نايبلا ء 808/١ عيرفتلا : رظنا

 . م: ىف سيل نيتيوازلا نيباه (؟)
 . لحو : ح ىف نيتيوازلا نيبام (9)
 . 59/١ ةنودملا : رظنا (4)

 . بيغت : ع2 ح ىف )6(



 ( م56 )

 ىلإ . دحاو ىده )١(- ىنمو ةفلدزملاب تيبملاو رامجلا ىمر نم هتافام عيمجل
 .(؟) ركام رخآ

 ىبأ نب> دمحم وبأ لاق . ضرمب رصح هنأ ىنعي انِإ : نونحس لاق

 . سمشلا- بورغ ىلإ هفوقو مت دقو : ديري ,(”)«ديز

 . ضرب رصحأ هنأ نونحس لاقام لثم بيبح نبا باتك ىف كلاملو

 ضرمب رصحأ هنأ : مساقلا نبا نع عضومهف زاوملا نبا باتك ىف عقوو

 .(4)ودعب رصحأ : مساقلا نبا نع رخآ عضوم ىفو

 هيلع نوكيو . بوصأ ودعب : هلوق : لاق هنأ دمحم ىبَأ نع ىكحو

 لحي هنإف . ةفرعب هفوقو لبق ودعب دودصملا امأو . كرتام عيمجل دحاو ىده

 .19/مساقلا نبا دنع هيلع مدالو

 دعب دودصملا نيبو ةفرع ىلإ هلوصو لبق دودصملا نيب قرفلاو [؟194]

 فوقو دعب ودعب دودصملا نأ  دص اذإ هيلع مدلا بوجو ىف اهب هفوقو
 . هئرجنال ةفرع هفوقو لبق ودعب دودصملاو « مالسإلا ةجح نم( 12 هئرجت ةفرع

 . اقرتفاف

 مالسإلا ةجح نم كلذ هأزجأ نإو هنأ ديري : قحلا دبع لاق [؟19ه]

 نم هل دبال هدلب ىلإ عجرو . لح اذإ هنإف . ةفرع فوقو دعب دص اذإ

 نم الإ ءىش لك نم الالح نوكيو « هيلع ةضافإلا فاوط ءاقبل عوجرلا

 .اهنمو:ع ىف 60)
 . 40/١" ةنودملا : رظنا (؟)

 . ع . ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (9)
 ودع وأ ضرمل تيبلا نع رصحو ةفرعب فقو نإو" : 95/9 ريبكلا حرشلا ىف لاق (:4)

 , اهفاوط ىأ ةضافإلاب الإ لخالو ... ةفرع جحلا نأل مت هجحف قحب ولو سبح وأ
 تايسنك دحاو ىده هركذ امع رصحل ةفلدزم لوزنو ىنم ىلايل تيبمو ىمرلل هيلعو

| / ْ 

 . ”؟م/١ ةنودملا 7 )هز

 . هيزجي : ح ىف 0



 (ممعز

 .(1)«ديصلاو بيطلا و> ءاسنلا

 2. قافآلا ضعب نم تيم نع هب جحيل الام ذخأ نمو : لاق [؟9”]

 : تيملا نع كلذأ")ءىزجي ل٠ ةكم نم تيملا نع جحو . هسفن نع رمتعاف

 (2) رج ؤتسا. امك « تيملا نع ىرخأ ةجح جحي نأ هيلعو

 عضوملا نم هنع جحي نأ همزليو : اندلب لهأ نم انخويش ضعب لاق

 امنِإ هنأكف . هسفن نع رمتعا امل هنأل ؛ تاقيملا نمال . هيف رجّوعسا ىذلا

 .(4]هتراجإ تدقع ثيح نم جحي نأ كلذل بجوف ء هسفن جمل جرخ

 جحلاو هسفن نع ةرمعلا ىونو 6 0 نرق ولو : باتكلا ىف لاق [1917]

 مد هيلعو « هورمأام ريغ مهلمع ىف(77 كرش هنأل , لاما نمض تيملا نع

 .(؟) نارقلا

 قرف امنإ : لاق هنأ ىسباقلا نب نسحلا ىبأ خيشلا نع ىكح [؟194]

 جح دق 80« ةكم نم> تيملا نع جح ىذلا نأل ؛ اهلبق ىتلاو ةلأسملا هذه نيب

 رمأف . ةكم نم مرحأ نيح لمعلا ىف ًاطخأ امنِإو . هيف كشال . تيملا نع

 : هل لاقيف . بلقلا ىف وه امنِإ نارقلا نأل ؛ نئاخ نرق ىذلاو . ةدوعلاب

 كتنايخ ىلع انرهظ نيح . كديب لاملا ىقبيالف . كتين ىف تنخ دق تنأ

 .(4) كلمحت داسفو

 . بيطلاو ديصلاو : ع « ح ىف نيويوازلا نيباه (9)

 . ىرجي مل: ع ىف (0)
 . 5.0/١" ةنودملا : رظنا ()

 وأ تيملا وأ بينملا دلب ناك ءاوس هتراجإ هيف تدقع ىذلا دلبلا تاقيم نم ديري (4)

 . نكي مل
 . قرف ولو : ع ىف (4)
 . كرشي : ع ىف )5(

 . ”5-"<.ر/١ ةنودملا : رظنا (0إ)

 م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (4)
 . كلمع : ع ىفو , كلمحت كجح : ح ىف (9)



 ( مه. )

 ىف مهيلع ءىشالو « عوطتم وهف . عجري ملو « ىدامتف .ء« هنم طقسف

 .(5] هباهذ

 هلو ء هنم اهطوقس عضوم ىلإ هعوجر ىفالو :(؟ )ل دابللا نب ركب وبأ لاق

 .(4) هغولب عضوم ىلإ عضوملا كلذ نم
 مرحأ امل هنأل ,. ضميلف همارحإ دعب 0) طقست نأ الإ : باتكلا ىف لاق

 نكي ا نإف 2 اعجارو ايهاذ تيملا لام ىف كلذ نوكي : بيبح نبا لاق

 .(9)هب جحيل اذه ىلإ لاملا عفد نم ىلعف . لام هل
 . ىدنع حضاو هجو هل سيل اذه بيبح نبا لوقو : قحلا دبع لاق

 ,(8) غالبلا ىلع لاملا هعفد نم زوجيام لعف لاملا .عفاد نوكي نأ ولخال هنأل

 انيلع نأ ىلع نالف نع اهب جحت ريئاند هذه هل ليق اذإ" : 50/١# ةنودملا ىف ءاج ()

 ىلع هذهف نالف نع اهنم جحف ريناندلا هذه ذخ : هل لاقي وأ . غ البلا ىلع صقتام

 . 715/١ عيرفتلا : رظناو . "غ البلا

 اهب عجريو هدنع نم قفنيلف هدعب ناك نإف . مارحإلا لبق اهعايض ناك اذإ اذه (؟)

 77/١" ةنودملا : رظنا . عوجرلا عطتسي مل مرحأ امل هنأل لاملا هيلإ عفد ىذلا ىلع

 ملاعلا . هيقفلا , دابللا نباب فورعملا ء. ركب وبأ ء حاشو نب دمحم نب دمحم (+)

 « ثراح نباو « ديز ىبأ نب دمحم وبأ هب هقفت . مهعامتجاو ةنيدملا لهأ فالتخاب

 . امهريغو
 ةمصع باتكو . سنأ نب كلام لئاضف باتكو . ةراهطلا باتك : اهنم فيلآت هل

 . مالا ةنس ىوت . اهريغو « نييبنلا

 . 86ص رونلا ةرجش . ١9-19 /؟ جابيدلا : رظنا

 . ه55/؟ ليلكإلاو جاتلا : رظنا (:4)

 . طقسي:م عع ىف (4)
 . 559/١ ةنودملا : رظنا ()

 . ه55/؟ ليلكإلاو جاتلا : رظنا (0)

 . غالبلا ىلع هنع جحي نأ تيملا ىصوأ نوكي نأب (م)



 ( مهم )

 هعفد ىف دعتم وأ . نكي مل وأ « لام تيملل ناك ٠ ائيش نمضي الأ ىغبنيف

 ناك . مرغلاب ُأدبم لاملل انماض نوكي نأ بجيف ؛(١) غالبلا ىلع كاملا

 . نكي مل وأ « لام اضيأ تيملل
 مرغي ىصولا نأ هريغو ىسباقلا نب نسحملا ىبأ خيشلا نع ىكح دقو

 نأل تيملا لام ىف كلذ نوكيالو . ةقفنلا نم هتعجرو هباهذ ىف اذهل بجوام

 ىلع هعفدي نأ باوصلا ناك امنِإو « غالبلا ىلع لاملا عفد ذإ . ررغ ىصولا

 ؟) ةراجإلا

 . غ البلا ىلع هنع جحي نأ ,صوي ملا تيملا نوكي نأب (9)

 نالف نع جحي نأ ىلع ارانيد اذكو اذكب رجؤعسا اذإ" : ١/.-” ةنودملا ىف ءاج (؟)

 " صقنام هيلعو دازام هل ع ةراجأ هذهف



) *51( 

 ثلاثلا جحلا باتك

 . ءاضقلا ةجحل امرحأ اذإ اقرتفيلف : جملا ىف هتجوز عماج نميف لاق

 .(؟)هلي : و17 ناعما
 روكذم كلذف . امرحأ اذإ ناقرتفي : هلوق : ىرهبألا ركب وبأ لاق [؟ ..]

 . مهنع هللا ىضر ةباحصلا نم هريغوأ'] ىلع نع

 ىف عامتجالا نم اعنمف « ةيناث امهجح ادسفي نأ نم افوخ كلذ هجوو

 هلعف امهل زوجيالام العف ذإ ؛ امهل ةبوقع كلذ نإ : ليقو .(4) ريسلاو لؤنملا

 6/ تنم دمعلا لتاق عنم امك « مارحإلا ىف اعمتجي الأ ابقوعف « مارحإلا ىف

 . ثاريملا لاجعتسا هب دصق ىذلا هلعفل ةبوقع « ثاربملا

 وه هتاقيم ءاضقلا ةجح ىف ىدعت اذإ : لاق : قحلا دبع لاق ["01]

 ىدعتملا لم اًمإف .(5]هركذام رخآ ىلإ . ناضمر ءاضق ىف رطفأ نمك

 نأ نيبيل . ناضمر ءاضق ىف ادمعتم رطفملاب ءاضقلا ةجح ىف 2) تاقيملل

 ةبترلا ىف هلثم نوكي امنإو . ىضقملا نم امكح ىوقأ نوكيال  ادبأ  ءاضقلا

 اذإ ءاضقلا ىفف . تاقيملا هيدعت ىف مد هيلع امنإ ةرورصلاف . فعضأ وأ

 . اعمتجالف : عع ح ىف (0)
 . .501/1١ "”غ٠را ةنودملا : رظنا (؟)

 . 95/5 راطوألا لين : رظنا ()

 . ؟"5-؟هص فارشالا : رظنا (:4)

 اا .م: ىف تسيل (ه)

 هتجح ءاضق ىف تاقيملا ىدعت نإف : مساقلا نبال تلق" : 500/١ ةنودملا ىف ءاج ()

 .امد قيرهي نأ ىرأو ءاضقلا نم هئزح نأ ىرأ : لاق . مرحأف هترمع وأ

 تاقيملا ىدعتي ىذلا ىف ىل لاق اكلام نأ الإ . ال : لاق ؟كلام نع هظفحتأ : تلق

 امم هسفن ىلع بجوأام نوكي سيلف . مدلا هيلع نإ : مركي مث ةرورص وهو

 رطفأ نم نأ كلذ نيبي اممو . ةضيرفلا نم هيلع هللا بجوُأ امم بجوأ هدسفأ

 . "ءاضقلا الإ هيلع سيلو هيلع ةرافكال هنأ ادمعتم ناضمر ءاضق ىف

 . تاقيملا:م ىف (0)



) "00 ( 

 رطفأ اذإ ناضمر ءاضق لعج امك . مد هيلع امِإ . كلذك وه تاقيملا ىدعت

 , هنم الاح ىوقأال . ناضمر نم امكح فعضأ ناكف « رفكيالو « ىضقي, هيف

 . ةرافكلا بوجو ىف هئاضق ىف هرطف نم ناضمر ىف هرطف فلتخا امنإو

 نأ لجأ نم ,(5) تاقبملا ىدعت اذإ هئاضق ىفو جحلا ىف(') مكحلا ىواستو

 مايأب صتتخيال هواضقو» اهنايعأب مايأب صتخي ناك ذإ . هنيعل ةمرح هل ناضمر

 جملا ناك ذإ ,(4)ءئاضقو جملا ىواست بجوو . فعضأ ناكف(") «اهنايعأب

 . ملعأ هللاو . اذهل كلذ مكح قرتفاف « هنيعب نمزب صتخم ريغ
 ىف نرق مث . عمم اذإ : نييورقلا ضعب لاق : قحلا دبع لاق [١٠؟]

 ىف عتمتملا نأل ء طقف دحاو ىده هيلع نوكي نأ لمتخ « اهنيعب ةنسلا كلت

 ؛(0] نيهجولا ىف نيرفسلا دحأل طقسم هنأل ؛ مدلا بوجو ىف نراقلا ىنعم

 ملعأ هللاو .(5)دحاو مد كلذ ىف بونيف

 نمنثب الإ نيلعنلا مرحملا دجي مل اذإ : نييورقلا ضعب لاق [08]
 عساولا نم مهاردلا ليلق ةلأسملا هذه ىف قرتفيال . نيفخلا سبلف ,(") ريك

 ليلق ناك نإ : اهيف لاق ىتلا ءوضولا باتك ةلأسم فالخب ,(8) ههاردلا

 .مكحلل:ح ىف ()
 . تاقيملا: م ىف (0)

 . م: ىف سيل نيتيوازلا نيبام (0)

 . هكئاضقو : ع ىف )ع
 . نارقلاو عتمتلا ىف ىأ (ه)

 . دحاو سنج نم نيمدلا نإ ثيح لخادتلا رابتعاب (1)

 . نارقلل مدو عتمتلل مد ؛ نامد هيلع بحي ذإ هفالخ بهذملا نكل : تلق

 . ةه/# ليلجلا بهاوم . 798/9 ريبكلا حرشلا : رظنا

 . رثكأف ثلثلاب داتعملا نمثلا نم ديزأ تناكام ىه ةريثكلا ةدايزلاو , ريبك : م ىف 07(

 ليلق ناك ءاوس . شحاف نمنثب الإ نيلعنلا دجي مل اذإ نيفخلا سبل هل زوجيف ىأ (م)
 . اهريثك وأ مهاردلا

 . 05/19 ريبكلا حرشلا , "هؤر/١ ةنودملا : رظنا



 ( «هم)

 .(1] ميتيو , ءاملا ءارش هيلع نكي مل مهاردلا

 . ملعأ هللاو

 الأ . اهيدي ىفو ؛ ديري .(؟)اههجو ىف ةأرملا مارحإ : باتكلا ىف لاق
 .(4) تدتفا تلعف نإ : لاقو . نيزافقلا سبل نم اهعنم هنأ ىرت

 2 مارحإلا ىف اهيديو اههجو فشك ةأرملا ىلع : ىرهبألا لاق ["٠ه]

 ىف امهراهظإ اهل زوجي نيذه نأل , اهندب رئاس نود(“ امهيف اهمارحإ نأل

0) 

4 
0 
 )ل
 )هز

 اكلام تلأسو : لاق" : هء/١ ةنودملا ىف تدرو امك ءوضولا باتك ةلأسم صنو

 . مميتي نأ تيأر مهاردلا ليلق ناك نإ : لاق . نمثب الإ ءاملا ديال بنجلا نع

 نإف . نمثلا ىف هيلع رثكي ملام ىرتشي نأ تيأر . ردقي هيلع اعسوم ناك نإو
 . "ىلصو مميت نمثلا ىف هيلع اوعفر
 اذإ امهيف ءارشلا بجيال ذإ نيتلأسملا نيب قرفال نأ ةنودملا صن نم حضتيف : تلق

 اذإ مكحلا ىف قرف اكلام نكل . اهريثك وأ مهاردلا ليلق ناك ءاوس نمثلا شحف

 ءارش هيلع بجوأف . ةليلق ةدايزلا تناك وأ داتعم نمثب نيلعنلاو ءاملا دجو

 اذإ ءامل ءارش هيلع بجوي ملو . اهترثك وأ همهارد ةلقل ركذ نود نم نيلعنلا

 أ هللاو . مهاردلا ريثك ناك اذإام فالخب مهاردلا ليلق ناك

 فنصملا هركذام فلاخي ىسيرشنولل قوربلا ةدع ىف ةلأسملل اريوصت تيأر دقو

 شحاف نمثب الإ نيلعنلا دجي مل ولو . نيفخلا سبل نم عنمي مرحملا نأ : هتصالخو

 . مميتلا هل زوجي شحاف نمثب هدجو اذإ هنإف . ءاملا فالخب

 فالخ . شحاف نمثب الإ نيلعنلا دجي مل اذإ . نيفخلا سبل نم مرحملا عنم نكل

 . بهذملا نم روهشملا

 ريبكلا حرشلا . 89/١ ةنودملا , 190.96 ص ؟١.«75 قرفلا « قوربلا ةدع : رظنا

 1 . ةة//؟

 . عب حا: ىف تسيل
 . 46/١" ةنودملا : رظنا

 . 4/١ ةنودملا : رظنا

 . ”3٠١/0 ىقتنملا ,« 5/١" عيرفتلا : رظنا



 ( ؟هو)

 اميف اهفرصتو سانلا تالماعمل كلذ ىلإ ةرورض اهب نألو . سانللو ةالصلا

 الإ نهتنيز نيدبيالوأ 017« لجو زع> هلوق ىنعم ىف ليق دقو . اهحلصي

 . ناديلاو هجولا وه كلذ نإ :(1][اهنم رهظام
 وأ , ههجوو هسأر") لجر ىطغف « مان اذإ : باتكلا ىف لاق [07]

  هنع بيطلا لسغيلو . كلذ عزنيلف ء هبتنا مث . هسأر قلح وأ « هبيط
 .(4/ هب كلذ لعف نم ىلع ةيدفلاو ٠ هيلع ءىشالو

 نكلو « مايصلاب ىدتفي نأ لعافلا ءىرجيالو : زاوملا نبا لاق [؟07]
 2, هيلع ردقي مل وأ . ايدع لعافلا ناك نإف « ماعطإلا وأ كسنلاب ىدعفي

 هيلع ردقو . رسيأ نإ . لعافلا ىلع عجريو ؛ هسفن نع مرحملا اذه دتفيلف

 ماص نإ امأو . امهدحأب ىدتفا نإ « كسنلا نُمم وأ . ماعطلا نق نم لقألاب

 .(ةلءىشب لعافلا ىلع عجريالف

 لعافلا ناك اذإ « زاوملا نبا (3/) باتك ىف عقو : قحلا دبع لاق ]١4[

 . باوصف  ءاش نإ  ىدتفي : ىنعي ناك نإف .« هسفن نع اذه دتفيلف . اميدع

 ةيدفلاو . اذه ,(8) فيكف(6) < ىدتفي نأ> هل") امزال نوكي نأ امأو

 هب لعف امم نيد 17 رت م> وهو . كلذ هب( ١7 لعف نم> ىلع تقلعت امن

 ءاهنع رفكي هنأ : ناضمر ىف ءطولا ىلع هتجوز هركملاك نوكي نأ ىغبنيف

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (1)
 . رونلا ةروس نم ١" ةيآلا نم (؟)

 .م: ىف تسيل ()

 . "65-عهر/١ ةنودملا : رظنا (؛4)

 .15؟/“ ليلكإلاو جاتلا : رظنا (ه)

 .مالك :عءح ىف (5)
 .مزال:م .٠ ح ىف 0

 . م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (8)
 . ففيكو : ح ىف 4

 ) )1١لعافلا : م ىف .

 . رتجي ملف : ع ىف 00(



 ( «د0)

 هللاو . ىغبني اذك . اهسفن نع رفكت نأ ىه اهمزلي ملء ايدع ناك نإو

 . معأ

 ءىطو مرحم ىف مساقلا نبا نع ىورأ") ىسيع نأ(١) ىتعلا ركذ دقو

 57 ىه اهيلع“سيلف ؛ ا ةهركم هلهأ

 ىده هارأو .(5) ءايصالو 3 اهيلع سيل : م فو١ . معا هللاو . زاوملا

 )< ظناف . ملعأ هللاو . تحلصأأام ىلع مايصالو

 « هيقفلا . ىطرق « ىسلدنأ « هللا دبع وبأ , ىتعلا زيزعلا دبع نب دمحأ نب دمحم 0(

 , غبصأو , نونحس نع ذخأف لحرو . ىبحب نب يبي نم عمس لزاونلاب ملاعلا

 مامإلا ذيمالت ةعمسأ نم ىهو - ةيبتعلاب ةروهشملا ةجرختسملا بحاص . امهريغو

 ىتعلا دعبتسي ملف ةياورلا ْق عسوت اهيفو « مهنم مهذيمالت هعمسأو هنم كلام

 اهولخدأ : لاق هتبجعأ اذإ ةبيرغلا ةلأسملا نإ لب ةكورتملا وأ ةذاشلا لكاسملا اهنم

 بهذملا لوصأ ىلع اهضرعو اهدقنو اهصيحمتب دشر نبا ماق دقو . ةجرختسملا ىف

 لئاسم ىف ليلعتلاو هيجوتلاو حرشلاو ليصحتلاو نايبلا روهشملا هباتك ىف

 . ةجرختسملا

 . هال8ه68 ةلس ىفوت

 حفن « 700/-975١/؟ جابيدلا ,. ؛8ص سمتلملا ةيغب ء« "8 ص سبتقملا ةوذج : رظنا

 . 17١5-١5هر/" بيطلا

 . هتمجرت تقبس دقو « رانيد نب ىسيع هب دوصقملا (؟)
 .م: ىف تسيل ()

 مايص اهيلع سيل" : مساقلا نبا نع رانيد نب ىسيع ةياور نم ةيبتعلا ىف ىذلا (:4)
 ٍ . حالو

 نأ الإ ىدهلا اههركأ نم ىلعو ةهركم اهنأل مايصلا باجيإ مدع دشر نبا هجوو
 اهيلع جحلا باجيإ مدع امأو . لام اههركأ نملالو اهل نكي مل اذإ موصت نأ ءاشت

 نم لباق نم اهيضقت اهنإف ةضيرف تناك اذإ امأ . اعوطت اهجح ناك اذإ هانعمف

 . تقفنأ امب هيلع عجرتو اهلام
 . ؟ا-45/4 ليصحتلاو نايبلا عم ةيبتعلا : رظنا

 .اذهو : ع« ح ىف )0

 . ةنودملا ىف صنلا اذه ىلع فقأ م 6

 م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (0)



 ( مج)

 ىذلا جوزلا دجي مل نإو : مساقلا نبا نع زاوملا نبا باتك ىف تيأرو

 , جحت نأ اهيلعف , اهنع ىدهيامالو . اهجحيام ةمرحن ىهو ء هتجوز هركأ
 . تماص ىدهتام دجت مل نإف ,(1)اهجوز كلذب عبتتو> . اهسفن نع ىدهتو

 نأل ؛ غبصأ هلاقو . ءىش ىدهلا نث نم اهجوز ىلع اهل نكي م تماص نإف

 فلتخا دق . لصأ وه اذه ىلعف . دحأ نع دحأ موصيالو . هل نال مايصلا

 لوعفملا ىلع قلعتيالا كلذ نم باوصلاو « انيبام ىلع مساقلا نبا لوق هيف

 5 « لعأ هللا و> . ءىش هب

 مرح بيط اذإ . نسحلا ىبأ خيشلا نع ركذ : قحلا دبع لاق [105]
 نأ الإ . مئانلا نع ةيدفو . بيطلا هسمل ةيدف : نيتيدف هيلع نأ : اًئان امرحم

 ةرافك الإ همزليالف . مرحمب سيل مئانلا نوكي وأ « بيطلا سميالو . هبيطي

 . ةدحاو

 نإو - لعافلا ىلع سيل : لاقو . كلذ ىف هفلاخ دمحم ابأ نأ ركذو

 اذإ كلذ هتمزلأل نيترافك هتمزلأ ول ىنأل؛ ةدحاو ةيدف الإ  نيمرح اناك

 هنكل . ىرخأ ةرافك هبيطت ىفو ,("]ةرافك بيطلا هسم ىف نأل , هسفن بيط
 . هريغ ىف كلذكف « ةرافك الإ هسفن ىف همزلي مل امل

 ىف اهلعج ىتلا مرحملا ةقفن تدفن اذإ : نييورقلا ضعب لاق ]١[

 دقف . هتقفن لجأ نم تيقب امنإ اهنأل . اهيف ةعيدو ءاقب هل غسي م(؟4] هتقطنم

 .(0/« لع هللاو> .(8) كلذ هل حيبأ هلجأ نمام عفتراو .« ةدرفم نآلا تراص

 . كلذب اهب جوزلا عبتتو : م ىف نيتيوازلا نيباه (9)
 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (؟)
 . ”67.ع/١ ةنودملا : رظنا (*)

 . مهاردلا هيف لعجي سيكلا لثم مازح ىهو (4)

 . (قطن) . طيحملا سوماقلا « 08/؟ ريبكلا حرشلا : رظنا

 . ”ةم/١ ةنودملا : رظنا (ه)

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيباه (5)



 ( موجع )

 امهيف هدجو ءىشل انطق هينذأ ىف مرحملا لعج اذإ : لاق ]11١"[

 .(17 ىدتفا

 هدجو ءىش ريغل امهيف هلعج ول كلذكو : لاق هنأ دمحم ىبأ نع ىكح

 نبا لاقو . ىدتفي لالح سأر قلح مرحم ىف : كلام لاق [؟1؟]

 "/ماعط نم ءىشب قدصتي : مساقلا

 سأر قلح اذإ  ىدتفي : كلام لوق : نييدادغبلا ضعب لاق [1؟]

 اوقلحتالوإ : هلوق ىف اهيلع(؟)6«لجو زع> هللا صن ىتلا ةيدفلا ديري - لالح
 ناك امل هنألف(4)[كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدففإ : هلوق ىلإ [مكسوؤر
 رعشو هرعش قلح نع ايهنم مرحملا ناكو . سأرلا قلل ىه امنإ ةيدفلا لصأ

 ىف هنأل . ةصوصنملا ةيدفلا هيلع نوكي نأ - كلذ لعف اذإ - بجو هريغ

 . هيف اهب موكحملا ىنعم

 سأر قلح اذإ مرحملا نألف ماعطلا باجيإ ىف مساقلا نبا لوق امأو

 ةطامإب (1) ةقلعتم ىه امنإ ةيدفلاو . ىذأ كلذب . هسفن نع طيأ0) هريغ

 اهضرعو « المق هريغ نع ىقلأ نم ىنعم ىف اذه ناكف . هيف هفرتلاو ىذألا

 ىذلا . ريسيلا مكح ىف هنأل . هاقلأ امم الدب ماعطإلا هيلع بجوف . فلعلل

 ىف هجو هل نيلوقلا الكو , كلذ ىوس هيف هيلع نكي مل هسفن نع هاقلأ(") ول

 . ملعأ هللاو . رظنلا

 . 88/١ ةنودملا : رظنا ()

 . 98/١" ةنودملا : رظنا (؟)

 . ع ح: ىف سيل نيتيوازلا نيبام (9)
 مترصحأ نإف هلل ةرمعلاو جحلا اومتأوإ اهلوأو . ةرقبلا ةروس نم 19 ةيآلا نم (4)

 مكنم ناك نمف هلي ىدهلا غلبي ىتح مكسوءر اوقلحتالو ىدهلا نم رسيتسا امف

 . ةيآلا [... كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف هسأر نم ىذأ هب وأ اضيرم

 . ه: نم تبثملاو ١ ملف : خسنلا رئاس ىف (ه)

 . ةقلعم : م ء ح ىف )30

 . عاب حا : ىف تسيل 00



 ( م5ع)

 هيجوتلاو . مساقلا نبا لوق ةلأسملا هذه ىف سايقلا : قحلا دبع لاق

 هرعش قلح نع ايهنم ناك نإو . هنأل . نيبلاب سيل كلام لوق هب هجو ىذلا

 ىدنع جرخي امنإو . واستم مكح كلذ ىف نوكي نأ مزليالف . هريغ رعشو

 ةيدفلا ىدعفي هنأ « اريثك المق- لتقي مرحملا ىف هنع ىورام ىلع كلام هلاقام

 هللاو . ةياورلا هذه ىلع هلوق ىرأف )ابيع ىلاعت هللا صن ىلا(١) ةلماكلا
 ع

١ 

 ةيدفالو .« ةرورضل الإ مرحملل ةماجحلا هركأ : بيبح نبا لاق [؟14]

 قلحف « ةرورض ريغل وأ « ةرورضل مجح نإن> ارعش اهل قلي ملام . كلذ ىف

 | . دتفيلف . دسجلا رئاس وأ افقلا وأ سأرلا ىف(« رعش اهل

 ىف مجتخالو . رعشلا قلي مل اذإ مجتح نأ سأبالو : نونحس لاق

 .62/باودلا لتق ةفيخ ارعشأ /اهل قلي مل نإو . سأرلا

 ىلع ءازجلا بوجو ىف صنال ةنيدملا مرح : نييدادغبلا ضعب لاق [؟5١]

 لحي ةكم مرح نأ لبق نم ةكم مرح ىلع هسايق حصيالو ء اديص هيف لتق نم
 سيلو « هيلإ نايتإلا نودبأ7) لحي سيلو . هيلإ نايتإلاب همارحإ نم مرحملا
 .(8) نيمرحلا تمرح( ”) تفلتخاف . ةنيدملا مرح كلذك

 هتيب ىف ديصلاو , مري ىذلا ةلأسم ىف(40ليق : قحلا دبع لاق [.17]
 . هتيب هيف ىذلا عضوملا نم همارحإ نكي مل اذإ , هلسري نأ هيلع سيل امنإ

 . ؟"/# ليلجلا بهاوم : رظنا (1)

 ١195. ةيآ ةرقبلا ةروس نم ليلق لبق اهيلإ انرشأ ىتلا ىهو (؟)

 . م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (9)
 .هل: ع اء ح ىف )ع

 . 50/١ ريبكلا حرشلا , “/١66 ليلكإلاو جاتلاو ليلجلا بهاوم : رظنا (4)

 . ح : ىف تسيل 03(

 . فلتخاف : ح ىف (0)

 نايبلا , /8/؟ ريبكلا حرشلا ىلع قوسدلا ةيشاح , ””ه/١ ةنودملا : رظنا (م)

 . ١9/4 ليصحتلاو

 .م: ىف تسيل (9)



 ( مج4)

 اذهف ؛ ةكم ىلإ تاقيملا ءارو هلزنم نمك . هتيب نم همارحإ ناك نإ امأو

 ىرت الأ ,(1) هلسري نأ هيلع . ديص هتيب ىفو , هعضوم نم مرحأ اذإ ىذلا

 نوكي نأ نيب قرفالف . هلاسرإ هيلع نأ هعم صفق ىف ديصلا ناك اذإ هنأ

 هللاو . ؟) عضوملا كلذ نم همارحإ ناك اذإ « هتيب ىف وأ صفق ىف هنع انئاب
 ع

. ١ 

 ]+ ]71نم ىلع ءازجلا بجي امنإ : نييورقلا ضعب لاق : قحلا دبع لاق
 هنم تام وأ , بلغألا ىف هحرج نم ءىرب هنأ معي دمأ دعب اديصأ" حرج ,

 جارخإ نوكيف . دعب تمي م نوكي دق ذإ ؛ هايإ هحرج روفب ءارجلا جرخيالو

 ملو « ايح ديصلا ىأر كلذ دعب مث « ءازجلا جرخأ ولو . هبوجو لبق ءازجلا

 نوكي دق ذإ . ةيناث ءازجلا جارخإ هيلع بجو) هنع باغ مث ء هحرج اربي

 بجو هنع باغ وأ . ارارم هآر ول اذكهو 4 /)«هنع باغ نأ دعب تام

 لبق هجرخأ دق . كلذ دعب ديصلا ىأر مث . هجرخأام نأل . ءازجلا هيلع

 حارجلا كلت نم تام نوكي ذأ نكمي هته دهيصلا ةبيغ دعب مث « هبوجو .

 . ملعأ هللاو .( ة)انيبام ىلع ءارجلاب طاتحكي كلذلف

 ضيب هيف نوكي نأ الإ هيلع ءىشال ريط ركو دسفأ اذإ : لاق !؟14]

 ركولا دسفأ امل هنأل , خارفلا ىف مرحملا ىلعام ضيبلا ىف هيلعف ؛ خارف وأ

 .(7) كالهلل خارفلاو ضيبلا ضرع

 . تاقيملا نم وأ هتيب نم مرحأ ناك ءاوس ديصلا لاسرإ هيلع بجيال هنأ بهذملا ()

 . 88/١" ةنودملا ء 78/٠ ريبكلا حرشلا : رظنا

 . هلاقتناب لقتنيو هل لماح صفقلا نأ بهذملا ىف دمتعملا لوقلا ىلع قرفلا (؟)

 . هل بحاصم ريغو هنع لحخرم تيبلاو
 . 7/9 ريبكلا حرشلا : رظنا

 . جرخ : م ىف ع

 . م: ىف سيل نيتيوازلا نيباه (:)
 . 75/؟ هيلع قوسدلا ةيشاحو ريبكلا حرشلا : رظنا (4)
 . ”5ا//١ ةنودملا : رظنا (5)



 ( م55 )

 , ركولا دسفأ امل هنأ كلذ ىف ةلعلا : لاق هنأ دمحم ىبأ نع ىكح

 ؛ دكوألا همزل لاح ىف كش املف « ةيح خارف نع ضيبلا رسكني نأ نكمأ

 ىرديالف ؛ هنع ىراوتو ء اذيص حرج وأ« مرحلا نم اديص جرخأ ىذلاك

 . مسي مل وأ « ملسأ

 هتايح ىف كشي خرف نع رسكنت . ةضيبلا ىف مساقلا نبا نع ىور دقو

 .(؟)ءارجل(1) هيلع نأ

 لبق تيم هنأ نقوي نأ الإ . هلتق رسكلا لعل ذإ : زاوملا نبا لاق

 0 . هيلع ءىشالف « ةحئارلاب رسكلا
 اذإ : مساقلا نبا نع ىرخأ ةياور ىف : هرصتخم ىف دمحم وبأ لاق

 ىف مرحملا ىلع نوكيام ضيبلا ىف هيلعف ,« ضيب وأ خارف هيفو « ركولا دسفأ

 . خارفلا ىف مرحملا ىلع نوكيام خارفلا ىفو . ضيبلا

 نم ءىشب ديصلا موقيأ : باتكلا ىف هل ليق : قحلا دبع لاق [19]

 ءىزجي : لاق ؟عضوملا كلذ لهأ شيع وهو . طقأ وأ بييزب وأ(92 ىناطقلا

 ةرافك ىف ءىرجيالام ءىزجيالو») 4( ناميألا ةرافك ىف ءىزجيام هيف

 .(0)«ناهألا

 ةاكز ىفالو « هللاب نيميلا ةرافك ىف جرخيال هنإ : بيبح نبا باتك ىفو

 .(5]موق شيع ناك نإو . ىناطقلا نم ءىش رطفلا

 . هيف: عمو ح ىف ()

 . ”م/١ ةنودملا : رظنا (؟)

 ةطنحلا ىوسام بوبحلا اهنأو ىناثلا ةاكزلا باتك رخآ ىف ناطقلاب فيرعتلا قبس (+)
 . هيلإ انرشأ ىذلا هعضوم ىف الصفم كلذ رظناو . ريعشلاو

 . 89#/“ ةنودملا : رظنا . دلبلا لهأ شيع نم طسولا وهو (4)

 . 98/١" ةنودملا ىف ظفللا ىف ريسي فالتخاب هرظناو . م : ىف سيل نيتيوازلا نيباه ()

 مل نإو . زاج مهشيع ناك اذإ هنأ ىرخألاو . كلام نع نيتياورلا ىدحإهذه (5)

 ةاكز ىلع مالكلا دنع ىناثلا ةاكزلا باتك رخآ ىف كلذ رظنا . زوجيالف كلذك نكي

 . اذه انثعب ىف رطفلا



 ( موج )

 ىف جرخي نأ سأبال هنإ : بهشأ بتك نم سماخلا جحلا باتك ىفو
 توقو هشاعم وه ناك اذإ « ةينطقلا نم نيميلا ةرافك ىفو ء ديصلا ميوقت

 ةرافك ىف ةينطقلا جارخإ زاوج ىلع انهمأ١) بهشأ صن دقف ؛ هلايغ

 . مهشاعمو. مهتوق ناك اذإ . ديصلا ءازج ىفوأ؟) نيميلا

 ىف كلذ زاوج ىف ةياورلا فالتخا ىناثلا ةاكزلا باتك ىف مدقت دقو

 . رطفلا ةاكز

 معطيو . ةنيدملاب هيلع مكي : باتكلا ىف هلوق : قحلا دبع لاق

 ظ .(*) رصمب
 رصمب رعسلا (5) نأ ديري . هزجي مل لعف نإ ؛ ديري : مساقلا نبا لاق

 .(5] هازجأل « ىلغأف . ةنيدملا رعس لثم اهيف رعسلا ناك ول امأو . صخرأ
 اذإ ٠ هب قرفيوأ)[هيف] هباصأ عضومب ديصلا موقي : زاوملا نبا لاق

 كانهو . رصمب هيلع مكح نإو . هيلإ عضاوملا برقأف الإو « سيئأ هب ناك

 ناك ولو ,(7/ ىلغأ اهب رعسلا نآل . هأزجأ ةنيدملاب معطأ مث « ديصلا باصأ

 . هأزجأ رصمب معطأو « ةنيدملاب هيلع امكحف ؛ صخرأ ةنيدملا رعس
 . هأزجأ . ناك ثيح كلذ هعضومب هرعس ىلع ءازجلا جرخأ اذإ : غبصأ

 )١( ىف تسيل :٠م.

 .م: ىف تسيل (؟)

 ىذلا عضوملا ىف ديصلا ءازج ىف هيلع مكحي : كلام لاق" : 89/١ ةنودملا ىف ءاج (©)

 هيف باصأ ىذلا عضوملا ىف هيلع مكح نإف : هل ليقف : لاق . ديصلا هيف باصأ

 . كلذ ىرأال : كلام لاق . ناكملا كلذ ريغ ىف معطي نأ دارأف ماعطلاب ديصلا

 ديري كلذ لعفي نمل اراكنإ !؟رصمب همعطيو ةنيدملاب ماعطلاب هيلع مكحي : لاقو

 . هئرج سيل اذه نأ هلوقب

 . نأل: م ىف )0

 . مساقلا نبا مالك نم سيلو فلؤملا مالك نم خلا... رعسلا نأ ديري هلوق (ه)

 . ملعأ هللاو . قايسلا اهيضعقي ةدايز (5)
 . ىلعأ:م ىف (0)



 ( موب )

 سابع نباو نامثعو رمع نع(١] ىورو : ىرهبألا ركب وبأ لاق ]7٠"[
 نأب مرمللاو ةكم مامح اوصخ امو ,(؟5)ةاش ةكم مامح ىف : اولاق مهنأ

 .اهيف رثكي اضيأ مامحلا نألو ؛ مرخلا مكحل اظيلغت ةاش كلذ ىف اولعج

 رمأ ةفخل اهلتق ىلإ سانلا عرستل اهتميق اهيف لعج ولف . اهيلإ(") ىوأيو

 . مايأ ةرشع ماص ةاش دجي مل نإف : ةطلتخملا ريغ ىف كلام لاق

 .(4/) ظيلغت ةاشلا نأل رييختالو : دمحم . هيف ماعطإ الو

 حبذيال ؛ ءازجلا ىده ليبس ةاشلا هذه ليبسو : ةحضاولا ىف كلام لاق

 . كسنلا فالخب . ةكمب الإ

 ريعشلا نم( 5) ىطعي هنأ ىذألا ةيدف ىف ركذ : قحلا دبع لاق [؟؟١]

 هريغو ريعشلا نم جرخي امِإ : راهظلا ىف لاقو .(5] ربلاك نيدم هريغو
 ةيدفلا :(5) لاقف . كلذ نيب قرفلا نع انخ ويش ضعب تلأسف ؛ ريلا 72 لدع

 لاق امثإو . صن هرادقم ىف سيل راهظلاو . ةنسلا ىف اهرادقم ىلع صوصنم

 . كلذ نيب قرف كلذلف « ادايتجا(١٠)اغلث الإ نادم وه ىذلا(4] ءاشه دمب هيف

 . ىور: مع ح ىف 00

 . ”سهر/١ ةنودملا ء1-5/١111 راطوألا لين : رظنا (؟)

 . ىوأتو : مءح ىف (0)

 . ١8428/؟ ريبكلا حرشلا ىلع قوسدلا ةيشاح ء 18١17 ليلكإلاو جاتلا : رظنا (4)

 . ىطعي : مء ح ىف (ه)
 . 46/١" ةنودملا : رظنأ (5)
 لدع رمتلاو ريعشلا نم راهظلا ىف معطي نأ ىرأو ..." : م0١٠/* ةنودملا ىف ءاج (0)

 . "ةطئحلا نم ماشه دم عبش

 . لاق : عام حج 2 0م

 ديلولا نب ماشه نب ليعامسإ نبا ىأ ماثه دم" : ؛46/8 قوسدلا ةيشاح ىف ءاج (9)

 "”ناورم نب كلملا دبعل ةنيدملا ىلع الماع ناك « ىموزخملا ىشرقلا ةريغملا نبا

 . ىوبنلا دملاب اثلث الإ نادم هرادقم ىذلا ىأ (0)

 . ٠١6/1١8 ليصحتلاو نايبلا ىوبنلا دملاو عاصلا ىف رظناو



 ( مج4خ)

 .(1) لع هللاو

 ءارجألا نع ىسافلا ىسيع نب ىسوم نارمع ابأ خيشلا تلأس [57؟]

 : لاقف ؟كلذ ىلع اودهشي نأ هريغ وأ مارحإلا دنع مهيلع له ؛ جحلا ىلع

 هلصوي نأ رمؤي : باتكلا ىف ةيركألا ىباتك ىتلأسم ركذو . كلذ مهيلع سيل
 . ءانبلا ىف هل نذّوي ىرتكملا ىفو .(5) هلصوأ هنأ ىعديف . لعجب عضوم ىلإ

 4)[|[لخدي نأ لمت نيلوقلا نأ ىأرو .(9) لعف هنأ ىعديف

 , داهشإلا همزلي : لاق نمحرلا دبع نب ركب ابأ خيشلا نأ ىل ركذو
 طرشلاك وهو . كلذ ىف داهشإلا ىلع ىرج دق اذه ىف سانلا فرع نأل

 باتك ىفام فالخب , داهشإلا نوفلكيال(4) كلذلف , نولخدي هيلع ذإ ؛ مهيلع

 ملعأ هللا و . هانفصو امم مساقلا نبال ةيركألا

 فاوط : لاقي نأ كلام هرك مل: نارمع ابأ خيشلا تلأسو [؟؟؟]

 ةملك نأ الإ وهام : لاققأ +]؟ ءالسلا هيلع ىنلا ربق انرز : لاقي وأ « ةرايزلا

 اهيف راشأ دقف (ه) امأ , (م) ريغ . خسنلا رئاس ىف ثلاثلا جحلا باتك ىهتنا انه (9)

 ديصلا باتكو ثلاشلا جحلا نيب اهلعج لئاسمب ىقأ مث ثلاثلا جملا باتك مات ىلإ

 . (م) ةخسنب اهتلباقم تمت دقو
 تعفد نإ تيأرأ" : ؛"ه/#* باودلاو لحاورلا ءارك باتك ىف ةنودملا ىف ءاج 0

 كلذ دعب ىيقلف ؛ امهرد اذكو اذكب ةيقيرفا ىلإ هغلبي رصم نم اباتك لجر ىلإ

 هل نوكيأ هغلبت مل تبذك تلقف باتكلا كل تغلب دقف ءاركلا ىلإ عفدا ىل لاقف

 لثم ىف هتيدأ دق لاق اذإف باتكلا ءادأ ىلع هنمتئا دق : كلام لاق ؟ال مأ ءاركلا

 ”هؤارك هلف عجريو عضوملا كلذ ىلإ بهذي هنأ ملعيام

 نإ تيأرأ : تلق" : 4007//#* نيضرألاو رودلا ءارك باتك ىف ةنودملا ىف ءاج (+)

 املف ء رادلا ءارك نم رادلا ةمرم ىف قفنأ رادلا بر لاقف ةنس اراد تيرتكا

 اذكو اذك رادلا ةمرم ىف رادلا ءارك نم تقفنأ دق ىراكتملا لاق ,. لجألا ىضقتا

 ناك اذإ ىراكتملا لوق لوقلا لاق ؟نم لوق لوقلا , لعفت مل: رادلا بر لاقو

 .. هلوق قدصي رثأ رادلا ىف

 . ملعأ هللاو . قايسلا اهيضعقي ةينتلا فلأ ةدايز (4)

 .اذهلف : هىف (ه)

 . 5949/١ ةنودملا : رظنا ()



 ( م59)

 عقو دقو « لمعتست ىقوملل ةرايزلا تناك املف . ةملك نم سوفنلا ىف ىلعأ

 هيلع ىنلا ىف ةرابعلا هذه لثم ركذت نأ هرك . عقوام ةيهاركلا نم اهيف

 ىمست نأ(5)بحأو . قيرشعلا مايأ : لاقي نأ كلام هرك امك )١(, مالسلا

 . ةمتعلا : لاقي نأ هركي امكو « ىلاعت هللا ىمس امك « تادودعملا مايألاب

 : .(4)اذه وحنو (*)ةرخآلا ءاشعلا : لاقيو

 هللا لاق امك ةضافإلاب ىمسي نأ بحتسا هنأك ةرايزلا فاوط كلذكو

 قتشي نأ(3) بحتساف : ةي ل1901 تافرع نم ممضفَأ اذإفإ : هباتك ىف لجو زع

 000 ملعأ هللاو . اذه نم مسالا هل

 ىف ةفرعب نوفقي موقلا ىف(") نيروكذملا نيلوقلا نع هتلأسو [؟؟ه]

 كلذ نأ حضاو ليلد مساقلا نبا نع لاقف . اطلغ مويب ةفرع دعب مهجح

 مهئزجي مهجح نأب لوقلا بوصو « كلذ ىف نونحس لوق فلتخاو . مهئرجي

 صتخم وه امنإ . جحلا نأ قيرط نمو . اهتقشمو ةداعإلا ةرورض لجأ نم
 . لعأ هللاو .(8) ىوقأ هنأ ىأرو . لوقلا اذه حجرف « ناكملاب

 لبق هئتطو لجأ نم(4) ةيدف هيلع بجي ىذلا ىف نييورقلا ضعب ىل لاق

 ةيهارك ىفو كلذ ىف للعلا نسحأو' : 9"1/# ليلجلا بهاوم ىف باطحخلا لاق ()

 همحر كلام مظعتسا : دنس هلاقام (ةرايزلا فاوطب ةيمستلا ىأ) ةرايزلا فاوط

 نم ىلاعت هللا تيب قح ىفو . سو هيلع هللا ىلص هقح ىف ةظفللا هذه قالطإ هللا

 رئازلا دعيو . بجاولا ريغلا ىعسلا ىفو ءافكألا نيب لمعتست امِإ اهنإ ثيح

 ش . "... هراز نم ىلع الضفتم

 . بحتساو :ه ىف (؟)
 . *#/9"١1 ليلا بهاوم : رظنا ()

 . الا/ل بيذهتلا : رظنا (4)

 . ةرقبلا ةروس نم 194 ةيآلا نم (4)
 . بحتساو : هىف (5)
 . ةروكذملا : م ىف (0)
 . ها/-ه4/4 ليصحتلاو نايبلا : رظنا (م)

 . ه نم تبثملاو ء ةرمع : م ىف (9)



 ( م0

 ةرمعلاب ]١( دب لبق> ةأرما حكن نإ « كلذ وحن وأ , ىمرلا دعبو ةضافإلا
 راصف ,(5) جحلل ماتإ اهنأكف . جملا ببسب ةرمعلا هذه نأل , هحاكن خسف

 بجوف « ءطولاب هترمع دسفأ نمك سيلو :(4)هجح لامك لبق')ءىطا ولاك
 نأ ,(77«هحاكت خسفيال اذه>.؛ ةداعإلا لبق حكنف (4) هترمع ةداعإ هيلع

 لطبي الف ؛ هيلع بجتا" ىتلا ةفنأتسم ةرمع هذهو « هترمع تدسف دق اذه

 . كلذ ملعاف . رمتعي“ نأ لبق حكن اذإ , هحاكن

 وأ هدلاو ىصلاب جح اذإ : نييورقلا انخويش ضعبأ. ىل لاق [؟؟هإ

 ؛ هجحأ نم ىلع كلذف « هوحن وأ ديص ءازج وأ ةيدف نم همزل امف .« هيصو

 (15) هنأل (01) دن ريغ وأ هل لفاكال ذإ(١3) | رظن(4) هايإ هجورخ ناك

 ؛ لاكشإ هيف دحاو هجو الإ ,(3) هيلع ءايشألا هذه قلعتو همارحإ ببس

 لجأ نم لامتحا هيف اذهف « مرخلا ىف اديص لتقو . ارظن هجرخأ اذإ كلذو

 امأو . هل زوجيام ىلولا لعفف ؛ مارحإب ةكم هلخدي نأ رومأم ىلولا نأ

 . ىتأي نأ لبق : ه ىف نيتيوازلا نيبام (1)
 . جملا: ه ىف )0

 . ءطولاك : هىف (+)
 . جملا : ه ىف 69

 .ةرمع:ه ىف (4)
 . خسفيالو هحاكن دسفيال اذه : ه ىف نيتيوازلا نيبام ()

 . لضفأ ناكل (ىتلا) فذح ول (0)

 .م: ىف تسيل (م)
 . هب :اه ىف 69

 نم هيلع ىشخف هريغ هل لفاكال ذإ هجارخإ ىف ةحلصملا ىأر نأ دعب هجرخأ ىأ )٠0(

 . عايضلا

 ةرضم هيلع نوكي دق وأ جورخلا ىف ةحلصم ىصلل نوكيال نأب ايدعت هجرخأ ىأ (3)

 . اهوحنو قيرطلا ةقشم نم
 . م : ىف تسيل 00(

 )٠( ةنودملا : رظنا ١/0 .



 ( ماض

 كلذف , ناك عضوم ىأ ىف ةيدفلا هيف بجتام وأ . مرحلا ريغ ىف باصألام

 . ملعأ هللاو . ايدعت وأ ارظن هجرخأ ؛ هجححأ نم ىلع

 .(1) ظن هيف : لاق ىذلا اذهو

 هجرخأ اذإ هنأ : كلام نع ىور بهو نبا نأ زاوملا نبا ركذ دقو

 لام ىف كلذف ةيدف هيفام وأ ديص نم باصأ امف . عاض هكرت ول ذإ ؛ |رظن

 ظ .(5) ىصلا

 نسحلا ىبأ خيشلل تلق : نمحرلا دبع نب ركب وبأ خيشلا انل لاق ["71]

 ىف هيلع ءىشالف « ربتخملك ناك نإ ؛ حبذلا دعب هدي عفر اذإ : ليق اميف

 . عجر مث , ةاكذلا متأ هنأ ىلع هدي عفر ناك نإو . اهلكأيو . كلذ

 نإ : لاقي نأ كلذو . اذه سكع باوجلا نوكي نأ بجي ناك ؛ لك ٌوتالف

 ةاكذلا متأ هنأ ىلع هدي عفر ناك نإو . لكؤتالف « اربتخم هدي عفر ناك

 , ةاكذلا مات ىف كاش وهو « هدي عفر لوألا نأل . روفلاب داعأ اذإ . لكؤتف

 نيقيلا ىلع ناكو « نيتنثا نم لس نم : مهلوقك . انقوم هدي عفر رخآلاو

 « هتالص قاب متيو « هرضيال هنأ . ٍلس نيتنثا نم هنأ نقيأ مث . عبرأ اهنأ

 نأ بجي : باوجلا نم هتلقام خيفشلا بوصف . لطب كشلا ىلع لس نإو

 . ملعاف .(9) هتفصوام ىلع سكعلاب نوكي

 . برقلاب لجر هذخأف ,(4)دن اذإ ديصلا ىف انخويش ضعب لاق [590]

 . كلذ ىف ةرجأ(9) دئاصلل ؛(50هنم دن نم ىلع هدر(©7 بجوف

 . 485-4809/؟ ليلجلا بهاوم : رظنا (9)

 .:485/؟ ليلكإلاو جاتلا : رظنا (؟0)

 . ١9ل بيذهتلا ء ١/##4 ةنودملا عم دشر نبا تامدقم : رظنا (+)

 . (ددن) طيحملا سوماقلا : رظنا . رفتو درش ىأ (4)
 . خلا... دئاصللو ... بجو : ةرابعلا نوكت نأ ىلوألا (ه)

 . هداطصا نمل وهف الإو هدودن دعب شحوتي لو لوألا دنع سنأت ناك اذإ هدر بحي )3(

 . 455/١ ةنودملا ء١٠1-5١٠/؟ قوسدلا ةيشاح عم ريبكلا حرشلا : رظنا



 ( مع

 افورعم( ١7 نوكي نأ هل لعجيال , اقبآ ذخأي ىذلاك(١) ناك اذهو : تلق

 هسفنل ديصلاو « هريغل هذخأ امنإ . هسفنل ذخأي 1 قبآلا : لاقف ؟قبآلا بلطب

 . هربدتف . ىدنع رظن هيف لوقلا اذهو . هذخأ

 اتيم ناكام لكؤي مل. تيم هيفو , قلس اذإ دارجلا نأ معا [؟؟4]

 سفن هل سيل دارجلا نأل ؛ ايح ناك ىذلا رخآلا دسفيالو ,(؟) قلسلا دنع

 ريغ وه ذإ ,« لك ؤيالف . هسفن ىف وه امأو . هريغ سجنيالف « ةلئاس

 اهريغ دسفت هذه ةدساف ىهو اهريغ عم قلست ةضيبلاك سيلو ,(9) ىكذم

 0 . كلذ ملعاف . ضيبلا نم اهعمام ىقست اهنأل

 اهيرتشي امنإ هنأ هملعأو , ةلش لجر نم ىرتشا اذإ هنأ ملعا [؟؟9]

 معيف .4)اياحضلا ىف هلثم ءىزجيال بيعب عئابلا اهيف هل سلديف . ةيحضلل
 عيمج هنم ذخأيو . ةحوبذم عئابلا ىلع اهدري هنإف . اهحبذ دعب ىرتشملا كلذب

 دعب ىرتشملا هب لعيف ,« بوثلا ىف بيعب سلدملاك « هيلع ءىشالو . نمنثلا

 هللاو . نيب وهو « نييورقلا نم انخويش ضعب نع ىكح اذه لثمو . عطقلا

 .(4 ملعأ

 . ملعأ هللاو . عضوملا الدابتي نأ - ىدنع  ىلوألا ()

 ش . 47ا//١ ةنودملا : رظنا (؟)
  ةيكذتلا هيف طرتشتال دارجلا ذإ هللا همحر  فنصملا نم لوهذ اذه : تلق 69

 .ثيدحلا ... نامدو ناتتيم انل تلحأ : ثيدحلل اتيم هلكأ زوجيو  هريغبالو قلسلاب

 . ةضيرم نوكت نأك (4«)

 . (ه) لئاسم نم دجوام عم ؛ (م) نم ةدايزلا ىهتنت انه (4)



) - ( 

 ديصلا باتك

 ءىشب هللا مكنولبيل اونمآ نيذلا اهيأايإ : لجو زع هللا لاق [؟٠7]

 ديصلا خارف ىديألا هلانت ىذلاف .(1)!مكحامرو مكيديأ هلانت ديصلا نم

 . هسفنب عئتمملا ريبكلا وه انحامر هلانت ىذلاو « اهروكو ف هراغصو

 اولكفإ : هلوق هلوق ىلإ أ نيبلكم حراوجلا نم متملعاموإ : هناحبس لاقو

 . بساوكلا : حراوجلاف .(1)1 هيلع هللا مسا اوركذاو مكيلع نكسمأ امم

 : لاقو .(4) عيسكام ىأ(؟][راهنلاب محرجام لعيوأ : لجو زع هللا لوقي

 ىلإ ىديألا لصتال نيح «ء ةاكذ نهكاسمإ هناحبس لعجف . دايطصالا اهميلعت

 ءاهسلا(5) كلذكف « ةاكذلا

 تسيل ةحيبذلا ىلعو ىمرلاو حراوجلا لاسرإ دنع ةيمستلاو ["ا1]

 مسا ركذي مل امم اولكأتالوإ : لجو زع هلوقو .("7 كلام بهذم ىلع ةبجاوب

 . ةدئاملا ةروس نم 94 ةيآلا نم 0(

 لحأ لق مهل لحأ اذام كنولئسيإ اهمامتب ةيآلاو . ةدئاملا ةروس نم 4 ةيآلا نم (؟)

 امم اولكف هللا مكملع امم نهنوملعت نيبلكم حراوجلا نم مملعامو تابيطلا مكل

 . [باسحلا عيرس هللا نإ هللا اوقتاو هيلع هللا مسا اوركذاو مكيلع نكسمأ

 . ماعنألا ةروس نم +6 ةيآلا نم (م)

 ىأ: ععب ح ىف 0(

 . ةيئاللا ةروس نم ١# ةيآلا نم (ه)

 . كلذكو : ج.م ىف (1)
 بهذامو . ركذلا عم ةحيبذلا ةحص ىف طرش ىهو ةبجاو اهنأ بهذملا نم روهشملا (0)

 ء دشر نبا نايب ىف الإ هرأ ملو . ةلدألا هدضعتال مهضعبل لوق وه فنصملا هيلإ

 . مهضعب نع هاقتنم ىف ىجابلا هلقن كلذك

 ىقتنملا ء« 1860© ص ةيهقفلا ةلاسرلا « غ00-عءزر عيرفتلا « 4١5/١ ةنودملا : رظنا

 هيلع قوسدلا ةيشاحو ريبكلا حرشلا « ؟١58/“# ليصحتلاو نايبلا .ء ١٠ه-1.عرلس

 . 5١9/19 ليلكإلاو جاتلا ء .31٠١/٠



 ( ماب4)

 اذهب( ") ىعي امنإ(؟)] هيلع هللا مسا ركذ امم اولكفإ : هلوقو ,(1)1 هيلع هللا

 ملو . مكتلمب حبذي ملام اولكأتالو « مكتلمب حيذام اولك : نورسفملا هركذام ىلع

 : هللا حبذام : مهلوقب نونعي ؟هللا حبذام نولكأتالو ؛ مكبذام نولكأت مكلام

 : لاقو . [هيلع هللا مسا ركذ امم اولكفإ : ىلاعت هللا لزنأف . ةعيملا

 مكتلمب حبذام اولك : هانلقام ديري .(0)[هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأتالوإ

 نإو . قسفل هنإوأ : لاق لجو زع هارت الأ مكتلمب حبذي ملام اولكأتالو

 مهلوق تناك مهتلداجمف ةيآلا(7)[ مك ولداجيل مهئايلوأ ىلإ نوحويل نيطايشلا
 : ملعأ هللاو . انمدقام بسح ؟هللا حبذام نولكأتالو « مخيذام نولكأت مكلام

 . ماعنألا ةروس نم ١7١ ةيآلا نم (1)

 سيلو « شماهلا ىف كاردتسا [هيلع هللا مسا ركذ امم اولكفإ هلوقو : ع ىف (0)
 . ماعنألا ةروس نم 1١8 ةيآلا نم ىهو . بلصلاب

 ٠ لوهجملل ءانبلا ىلع : ىنعي : ح ىف ()
 ةحيبذلا ىلع ةيمستلا وه انه هللا ركذب دوصقملا نأ ىلإ نيرسفملا روهمج بهذ («)

 . ىمرلا وأ لاسرإلا دنع ديصلا ىلع كلذكو

 مهنكل . نيكرشملا حئابذو « ةتيملا نع ىهنلا هب دوصقملا نأ ىلإ مهضعب بهذو
 . نيملسملا حئابذ نم هيلع ةيمستلا تكرتام معي نأ نكمي اهظفل نإ اولاق

 . ليلقلا رزنلا بهذم وه فنصملا هيلإ بهذامو

 نبا ريسفت . “/8+1١-171 ريثك نبا ريسفت : مهلاوقأ ةلدأو ةيآلا ريسفت ىف رظنا

 .ىدعسلا ريسفت .ء 1-١188ها/ل/* ىناكوشلل ريدقلا حتف 2. 9-5886 “/ه ةيطع

 ىبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ « ا/لال-/4/7 ىطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا ء 4/9

 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ء "598/7 ىربطلل نآرقلا ماكحأ اهدا اا

. 

 .9”/1781-7585 ليصحتلاو نايبلا : رظناو

 . خلا... ديري [هيلع هللا مسا ركذ امم اولكفإ هلوقو : لاق ةيآلا هذه دعب ع ىف (0)

 مسا ركذي مل امم اولكأتالوإ : اهمامتب ةيآلاو . ماعنألا ةروس نم ١9١ ةيآلا نم ()

 نإو مكولداجيل مهئايلوأ ىلإ نوحويل نيطايشلا نإو قسفل هنإو هيلع هللا

 . [نوكرشمل مكنإ مهومتعطأ



 ( مام )

 اذإ ؛ هقفي ىذلا وه زاب وأ بلك نم ملعملا : مساقلا نبا لاق [م8؟]

 .[1/عاط لسرأ اذإو . رجزنا رجز

 ,(؟]هيلشتو . بيجيف :(؟)هوعدت نأ بلكلا ملعت : بيبح نبا لاق
 روقصلاو ةازبلا امأو . دوهفلا كلذكو , رجزنيف ,(4/] رجزتو «٠ ىلشنيف

 نأ امأف . تلسرأ اذإ ىلشنتو « تيعد اذإ بيجت نأ اهميلعت امنإف « نابقعلاو

 لاقو .(5) اهنم كلذ نكميالو ء اهيف كلذ سيلف . ترجز اذإ . رجزنت
 . نوشجاملا نباو ةعيبر(5) كلذ 0

 ريطلا عابس نيبو بلكلا نيب هليصفت ىف بيبح نبا لاق ىذلا(")اذهو
 نبا ناك نإو ,(8)«هساقلا نبا مالكل> فالخب سيل هركذ ىذلا هجولا ىف

 ناك نإ ؛ كلذ لاق اممإف ,(5) زابلاو بلكلا نيب همالك ىف عمج دق مساقلا

 ريطلا عابسو بلكلا لاح نم مولعملا ىلع لكت بيبح نباو . مهيف كلذ نكي

 . فالتخا اذه ىف سيلف . مهيف فراعتملاو

 لاقي امك .(١1]ءالشإ رجزلل لاقيو : ةغللا لهأ نم بيبح نبا ريغ لاق

 . "عاطأ ىلشأ اذإو رجدزا رجز اذإ هقفي ىذلا وه" : 4٠60/١ ةئودملا صنو (1)

 . هوعدي : ح ىف )0

 . هيلشيو : م ء« ح ىف 29

 . هرجزيو : ح ىف 4

 . 775/8 ًاطوملا حرش ىقتنملا : رظنا (4)

 . م: ىف تسيل )0

 )0 . وهو: ح ىف 0

 . مساقلا نبال : ع ىف نيتيوازلا نيبام (م)

 . ىزابلا : م ىف (9)
 هنأ بلكلا تيلشأ ىف روهشملا : ىرب نبا لاق" : (الش) برعلا ناسل ىف لاق (؟0)

 هانعم امنإف ديصلا ىلع بلكلا تيلشأ لاق نم : هيوتسرد نبا لاقو : لاق « هتوعد

 : رظناو . "اراصتخاو افيفخت هتلسرأف فذح نكل . ديصلا ىلع هتلسرأف هتوعد

 . (ولش) . ةغللا سيياقم مجعم



 ( ماج )

 . هتدقوأ اذإ رونعلا(١] ترجس

 . ديص ىلع ايلك ملسملاو ىسوجملا لسرأ اذإ : قحلا دبع لاق [؟؟؟]

 5 هحذب مسملل ىضقي ؛ احيحص هاذخأو

 لاق نإف : انباحصأ ضعب لاق : دداونلا هباتك ىف دمحم وبأ لاق ["؟4]

 نأ الإ . هنُث مسقو هعيبب نارمؤي امهنإف « مسملا ةحيبذ لكآال انأ : ىسوجملا

 ٠ .(؟)هعبذ نم ملسملا نكميف « هل نُمال عضومب نوكي

 رثأ هيف دجو نإو . هلكأيالف . ديصلا تاب اذإ : كلام لاق [""ه]

 .(9) لتاقملا ذوفنم ناك نإو . همهس وأ( )هزاب وأ هبلك

 نأ نكمي هنأ وه دحاو ريغ كلام لوق هب للع ىذلا : قحلا دبع لاق

 تذفنأف . كلذ دعب ديصلا(")بلقت مث . هلتاقم()ذفت م ديصلا نوكي

 .(8)©تاب اذإ) هلكأ رخ مل المت اذه ناك املف (4] هبلقت لاح ىف هلتاقم

 لعأ هللاو

 هتاكذ ىوني . اعبس ىمر اذإ : اندلب لهأ نم انخويش ضعب لاق ["51]

 . هلكأي نأ زاج . ديص وه ادإف . هدلجل

 )١( تبثأام هباوص . ىارلاب ترجز : خسنلا رئاس ىف .
 هراثأ اذإ ءىشلا رجز لاقي هنأ ىلع . (رجس) . برعلا ناسل « حاحصلا : رظناو

 "88ص طيسولا مجعملا . ْ

 . ملسملا هذ اذإ هنامستقي امهنأ ىنعملاو ء 548/١ عيرفتلا : رظنا (؟)

 ةيتكملا طوطخع . ب١٠ل ىناغلا ءرجلا . ديز ىبأ نبال تادايزلاو رداونلا : رظنا ()

 ْ . 0/08 مقر تحت ةيسنوتلا ةينطولا

 . هيزاب : ع ىف («4)
 . 437/١ ةنودملا : رظنا (ه)

 . ذفني : ماع ح ىف )0

 . تلفت : ع ىفو . بلقي : ح ىف (0)
 نايبلا : رظنا . كلذ ىلع تناعأ وأ هتلتق ابر ضرألا ماوه نأب هريغ للعو (0)

 . 1١/8" ليصحتلاو

 . تاف اذإ : ع ىفو « م: ىف سيل نيتيوازلا نيبام (9)



 ( ماب )

 هيف سيل ذإ ؛ هلكأيال هنأ ىلإ نييورقلا انخويش نم دحاو ريغ بهذو

 .(01 لع هللاو . ىدنع طوحأ وهو . هعيمجل ةمات ةاكذ دصق

 (؟) اي دارجلا نوحرطي سانلا لزي مل : ىضاقلا ليعامسإ لاق [؟؟17]

 نأل(4)"هللا باذعبأ("” اوبذعتال' هلوق ىف لخدي اذه بسحأالو « رانلا ىلع

 .19/هل ةاكذ وه امنإو « بيذعت هب داري سيل اذه

 , موق هدرطف . ديصلل اريفح وأ تالابح وأ اخف بصن اذإ [|!؟؟54]

 000000. بضتلا ىف عقو ىتح
 بر نود مهل وهف . هيلإ هوؤجلأو , هويعأو .« هورطضا نإ : لاق

 . بصنملا

 . ةلابخلا برل وهف . سأيو هنم دعب ىلع هوعبتا نإ : بيبح نبا لاق

 ىلإ هورطضا ىتح . هذخأ نم ءاجر ىلع( ")وناكو ,(7)هولكأو , هويعأ نإو

 ىف هحرط اودمعت نإو , اهبر نود مهل وهف « اهيف عقوف « ةلابللا عضوم

 .مهلو هل ىريام ردقب ةلابحلا برلو . مهل وهف ,(5) عقوف اهيف مقيلك4)ةلابحلا
 ةميق مهيلعو هودرط(١) نيذلل وه لب : اذه ىف غبصُأ(' لاقو

 . ةلابخلا نم هب اوعفتناام

 .٠ ؟0//# ليلجلا بهاوم : رظنا (1)

 . خلا... هللا قلخ اوبذعتال: ع ىف ()

 اهب بذعيال رانلا نإ ظفلب نكل ةريره ىبأ ثيدح نم ىراخبلا هجرخأ . حيحص (4)
 . 5١/4 هللا باذعب بذعيال باب . داهجلا باتك . "هللا الإ

 ةلأسم ىلإ ةلأسملا هذه فنصملا مض ولو : تلق « ؟؟8/* ليلكإلاو جاتلا : رظنا (4)

 . نسحأ ناكل ركذلا ةبيرقلا دارجلا

 . هوبعتأ ىأ (9)

 . عفرف : ع ىف (9)
 . لاق : م ْق 69

 . ىذلل : م ىف (1:)



 ( مبم)

 ىف ءاكرش مهنأ مساقلا نبا نع رانيد نب ىسيع نع ىور اذكهو١)

 ىف ناروكذم نالوقلاو « غبصأ كلذ فلاخو . مهلو هل ىريام ردقب ديصلا

 ا ىلع( ١7 ةجرختسملا
 .٠ ناسنإ راد ىف هحرط اودمعت نإو : نييورقلا نم دحاو ريغ لاق

 مل رادلا نأل ؛ بصنملا فالخب ءىش رادلا بحاصل سيلف . اهيف هوذخأو

 . لمع هلو , كلذ هب دصق ا بصنملاو  ديصلل لمعت

 ؛ ءاوس بصنملاو رادلا نأ(" ) ىلإ اندلب لهأ نم انخويش ضعب بهذو

 . ملعأ هللاو .(6)انمدق امل (5 )بوس ىدنع لوأألاو « امهنيب قرفال

 . *#/١6-708 اهيلع ليصحتلاو نايبلاو ةجرختسملا : اهتمرب ةلأسملا ىف رظنا (1)

 غبصأ لاقو : هلوق نيب ةمحقم م ىف ةرابعلاو . ع .« ح ىف سيل نيتيوازلا نيبام (0)
 . خلا... وه لب نيبو اذه ىف

 .ع : ىف تسيل (0)
 . "16-18/» اهيلع ليصحتلاو نايبلاو ةجرختسملا : رظنا (4)

 . انمدق ال: ع ىف (ه)



 ( مالو )

 رأف (؟) دخلا نإو ,(؟) راجحلا باود نم("١) ربولا نإ : بيبح نبا ركذ

 حبذلا ركذ ىلا(5) ةورملا نأ ركذو . ةنجألاو ءارحصلاب نوكي ؛(4) ىمعأ

 . دادح ةبلص ضيب ةراجح(”5/اهب

 اورهنا : لاق هنأ مالسلا هيلع ىنلا نع بيبح نبا ركذو [؟"99]

 0000 29)"نسلاو رفقلا الإ عيش اب مدلا
 هنأل .ء ارهن رهنلا ىمس هنمو ؛ مدلا اوليس(60لوقي : بيبح نبا لاق

 . اليس ليسي
 ىف ةبكرملا نسلاف . امهب ةيكذتلا نع ىهنملا رفظلاو نسلا امأو ["40]

 وهف رفظلاب حبذ اذإ هنأل ؛ عوزنمب سيل هعبصإ ىف بكرملا رفظلاو ناسنإلا مف

 . ءارحصلا باود نم ءاضيب وأ ءاربغ رونسلا ردق ىلع ةبيود : نيكستلاب ربولا 0(

 . (ربو) « برعلا ناسل : رظنا
 ىف كلام لاق دقو ..." : 495/١ ةنودملا ىف ءاجو . مم.روع ليلكإلاو جاتلا : رظنا (؟)

 . هب سأبال هنإ ربولا
 . 44ص ةنودملا ظافلأ بيرغ حرش : رظنا (9)
 اسأب هب ىرأالو ..." : 95/١ ةنودملا ىف ءاجو . ؟م.روس ليلكإلاو جاعلا : رظنا (4)

 | . "ربولا لثم ىدنع وهو ىكذ اذإ

 . 48ص ةنودملا ظافلأ بيرغ حرش : رظنا (4)

 وأ دوعلاب وأ ةورملاب حبذي لجرلا تيأرأ" : 48/١ ةنودملا ىف هلوق ىلإ ريشي (1)

 لجرلا جاتحا اذإ : كلام لاق : لاق ؟كلذ زوحيأ نيكسلا هعمو مظعلاب وأ رجحلاب

 . هئرجي كلذ نإ اهب حبذف ءايشألا هذه نم هاوسامو مظعلاو دوعلاو رجحلا ىلإ

 مدلا |ورهتأ" ظفلب هنع هللا ىضر متاح نب ىدع نع 6/4 دمحأ دنسم ىف وه 00(

 ؟؟/5 حئابذلا باتك . ىراخبلا حيحص ىفو « "اولكو هللا مسا اوركذاو متكش اهب

 . لكف هللا مسا ركذو مدلا رهناام : ظفلب هنع هللا ىضر جيدخ نب عفار نع

 ثيدح (4) باب ىحاضألا باتك . لم حيحص ىفو . "نسلاو رفظلا سيل
 . "رفظلاو نسلا سيل ..." : لاق هنأ ريغ هلثمب هنع (1918)

 .م : ىف تسيل )00



 ( م0)

 امهب حبذلا نع ارغصي ملو « نيعوزنم اناك نإف . شهن وهف نسلاب وأ .« قنخ

 .(1)امهب حبذلاب سأبالف . امهب حيذلا حباذلا نكمي ىتح امظعو

 ىذ لثم هنولحتسيال امم دوهيلا هذام نأ ملعا : قحلا دبع لاق [؟41]

 هيف نودصقيال مهنأل . لعقلاك :رفظلا اذ دوهيلا ةيكذت نأل , لك ؤيال رفظلا

 ديرريال نيكسب ةاش ىمر نميف كلام لوقك وهف ؛(؟ /) هن ولك يال اوناك امل ةاكذ

 كلذ لعفي مل هنأل «(؟)اهجادوأو اهموقلح ىرف نإو « اهلكأيال هنإ : اهيذ
 .(47 < هللا همحر١> ىضاقلا ليعامسإل تير مالكلا اذه وحنو . اهتاكذل ادصق

 تسيلو . ةهوركم كلام بهذم ىلع دوهيلا موحش لكأ [؟47]

 رييخ نم محش هيف ابارج مغ ىذلا ىف ثيدحلاب كلذل جتحا دقو ,(5)مارحب

 لخ' : مالسال هيلع ىنلا لاقف ؛ هنم هذخأ منغملا بحاص دارأف . دوهيلا نم

 ,(5/" هباحصأ ىلإ هب بهذي ؛ هبارج نيبو هنيب

 نيب ةقرفتالب ىهنلا مازتلا بجوف اللعم ءاج دق عراشلا نم عنملا نكل : تلق (9)

 لأب نيفرعم اءاج اذإ هفالخ ىلع لدي قايسلا' لب « اهيلع ليلدال ذإ هريغو ع وزتملا

 . مومعلا ىلع لدت ىهو سنجلل ىلا

 هنأ هدج نع ةعافر نب ةيابع ثيدح نم ىراخبلا ىف ءاجام ليلعتلا ىلع ليلدلاو

 « لكف هللا مسا ركذو مدلا رهنأام : لاقف « ىدم انل سيل هللا لوسراي' : لاق

 . ثيدحلا ء"... مظعف نسلا امأو , ةشبحلا ىدمف رفظلا امأ . نسلاو رفظلا سيل

 باب . ديصلاو حئابذلا باتك « ىرابلا حتف هحرش عم ىراخبلا حيحص : رظنا

 . 41/9١-45 ديدحلاو ةورملاو بصقلا نم مدلا رهنأام

 نيذلا ىلعوإ : ىلاعت لاق مهيلع هميرحتب هل مهلكأ مدعو . 4١/١ ةنودملا : رظنا (؟)

 . ةيآلا « [رفظ ىذ لك انمرح اوداه

 . 498/١ ةنودملا : رظنا (©)

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيباه (4)
 . ١١5/7 ىقتنملا ء 405/١ عيرفتلا : رظنا (ه)

 . ”ال/؟ ةنودملا ىف امك شيرق نم لجر نع ديعس نع ةملسم نع بهو نبا هاور (9)

 نم ىثدحو لاق قاحسإ نبا « لضعم هلئنس : 5 حتفلا ىف رجح نبا لاقو

 هنيب لخ كلابأال' : اعوفرم هنع هللا ىضر ىنزملا لفغم نب هللا دبع نع مهتأال

 . ماشه نبا ةريس ىف امك . هنيبو



 ( عمك )

 لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطوإ : هلوق ىف( ؟) ةلمعع ةيآلاو :(1/1 ولاق

 2« ضعب نود ةاشلا ضعبل ةاكذلا نوكت' نأ لاحخخو « هوحبذاف ؟ ديري ؟ 7[ مكل

 لامتحالف ؛ ةيكذتلا ىف محشلا لخد اهعيمج ىف ةعئاش ةاكذلا تناك املف

 ٠ .(4) هل ميرحت ريغ نم ههركو . كلام همرخي مل كلذ

00 
(0 

 ف
0( 

 . اولاقف : م ىف

 اهنإ ثيح . باتكلا لهأ حئابذ نم انيلع اهميرحت وأ موحشلا لح ةلمتح ىأ

 لاق ثيح « ماعنألا ةروس نم . 145 ةيآلا ىف كلذو . ىنثتساام الإ مهيلع تمرح

 مهيلع انمرح مغلاو رقبلا نمو رفظ ىذ لك انمرح اوداه نيذلا ىلعوإ : ىلاعت

 . ةيآلا |... مظعب طلتخاام وأ اياوللا وأ امهروهظ تلمحام الإ امهموحش

 نأ ىلإ كلذ عجرأ مهيلع اهيرحتك انيلع ةمرحب مهُتابذ موحش نأب لاق نمف

 دنع ةدوصقم ريغ اهنأل مدلاك انل لحتالف مهيلع مرح اميف ةلماع ريغ مهتيكذت

 . ةيكذتلا

 مرحامو . عيمجلا ىف ةلماع ةيكذتلا نإ : لاق اسل مهشايف موحش لحب لاق نمو

 . روهمجلا ىأر وه اذهو . د ا

 . 11-1707 ىبرقلا نآرقلا ماكحأل 0 2 ١١١/١ ىقتنملا :

 . ةدئاملا وسوم ا

 . /لا//5 ىطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا . ١1١7/79 ىقتنملا : رظن



 ( ممع)

 اباحضلا باتك

 اياحضلا ىف نأضلا لوحف : هريغو رصتخملا ىف كلام لاق [؟4؟]

 نم لضفأ زعملا لوحفو . زعملا لوحف نم لضفأ اهثانإو . اهثانإ نم لضفأ
 لبإلاف ايادهلا ىف امأف . اياحضلا ىف رقبلاو لبإلا نم لضفأ اهثانإو . اهئانإ

 .(1) لضفأ رقبلاو

 . اهئانإ مث « اياحضلا ىف لبإلا روكذ مث :(5] ىطرقلا نبا باتك ىفو
 . اهثانإ مث . رقبلا روكذ مث

 رمع(4) نبا ثيدح(") بحتسا اكلام نأ ركذ : قحلا دبع لاق [ 7: ]

 انك : هيف ركذ بويأ ىبأ ثيدحو ش6 ىراصنألا بويأ ىبأ ثيدح نود

 ىهابت مث . هتيب لهأ نعو هنع لجرلا اهحبذي ؛ ةدحاولا ةاشلاب ىحضن

 ىف امع ىحضيال ناك هنإ' : رمع نبا ثيدحو .[12"ةاهابم تراصف . سانلا

 . 8٠0/١" عيرفتلا ء م88-5/» ىقتنملا : رظنا ()

 وهو . ىهازلا وه رهتشملا هباتكو « هتمجرت تفقبس دقو ثابعش نبا هب دوصقملا 69

 : ملعأ هللاو . ملعن اميف دوقفم

 رثكأ كلذ نأ كلام دنع بابحتسالا هجوو . 907/7 ىقتنملا ء ”/9 ةنودملا : رظنا م(

 . كارتشإلا نم دعبأو اباوث

 . نع : م ىف 0

 اردب دهش « ةباحصلا رابك نم . ىجرزخلا « ىراصنألا بيلك نب ديز نب دلاخ وه 4

 تام . هيلع ةنيدملا مدق نيح  ملسو هيلع هللا ىلص  ىنلا لزنو . اهدعبامو

 ةعامجلا هل جرخأو . ةينيطنطسقلاب ربقو , اهدعب ليقو . نيسمخ ةنس مورلا ايزاغ
 . 188ص بيذهتلا بيرقت ىف امك
 , هال-هأ/9 ةباصإلا ,. 15؟-69/7١1 باعيتسالا ء 85ص ةباحصلا خيرات : رظناو

 . 5٠-5١ ص ةباطتسملا ضايرلا .« »#/9٠-5١ بيذهتلا بيذهت

 باب « اياحضلا باتك . ىراصنألا بويأ ىبأ ثيدح نم ًأطوملا ىف كلام هجرخأ (9)
 راطوألا لين ىف لاقو . "٠٠ص ةندبلاو ةرقبلا حبذت مك نعو اياحضلا ىف ةكرشلا

 . ؟48/5 راطوألا لين رظنا . هححصو . ىذمرتلاو . هجام نبا هاور



 ( ممع)

 سفن لك نع ىحضيف . نطبلا ريغ ىف ناكام امأو ؛ ديري .(1)"نلبلا

 .(؟7ةاش

 ىدهلا فالخب ىه . بيع اهباصأ اذإ . ةيحضألا نأ ركذ [؟4ه]

 .(9/) راعشإلاو ديلقتلا دعب « كلذ هبيصي

 ىدهلا راعشإ نأ امهنيب قرفلاو : طوسبملا ىف ىضاقلا ليعامسإ لاق

 هلدبي نأ زوجي سيلف « ةينلاو لعفلاب هيف باجيإ هقايس وأ هليلجت وأ هديلقتو

 ضعبب اهباجيإ هيلع نوكي ام هنأل , هبحاص رضي مل بيع نم هيف(4لدجوامو
 « هريغ هيلع سيلف كلذ لعف اذإف . ىدهلا ىف زوجي امم ىهو « انفصوام

 « لدبلا هيلع ناك « رحتي وأ 517« هلحم غلبي نأ لبق> ىدهلا 206 بطع نإفو

 لاقو .(1)7 ةبعكلا غلاب ايدهإ : لاق ىلاعت هللا نأل , ابجاو ىدهلا ناك نإ

 : نارمأ ىدهلا ىف هيلع ناكف ,(8)[هلحع ىدهلا غلبي ىتحإ
 . ىدهي نأ زوجي امماة/ وهو  هباجيإ : امهدحأ

 ةأرملا نطب ىف امع ةيحضلا باب . اياحضلا باتك . افوقوم أطوملا ىف كلام هجرخأ 00(

 . "١0ص ىحضألا مايأ ركذو

 . #/٠٠١ ىقتنملا : رظنا . بوجولاال . دكأتملا بابحتسالا هجو ىلع كلذو (؟)

 وأ بيع هدنع اهباصأف ةيحضأ ىرتشا اذإ : كلام لاقو" : ه-4/9 ةنودملا ىف ءاج (م)

 تلق . ءارشلا دعب كلذ اهباصأ ناك اذإ هئزجتال ىهف هزجي مل بيعلا كلذي اهارتشا

 مث ةحيحصاهارتشا اذإ هئزجي هنإ ىدهلا ىف لاقو ؟اياحضلا ىف اذه كلام لاق

 قرف امف : تلق . عوطتلاو بجاولا ىدهلا ىف هيلع ءىشالو اهرحني نأ تيمع

 ىدهلا هيلع بجو امك هيلع بجت مل ةيحضألا نأل : لاق ؟ ىدهلاو اياحضلا نيبام
 نكي ملو هرحن كلذ دعب هدجو مث هريغب هلدبأ مث هنم لض اذإ ىدهلا نأ ىرت الأ

 . امهنيبام قرف اذهف . هلام نم الام تناكو اهحيذ هيلع

 . بجوامو : ح ىف (؛)
 . تطع ناو: م ىف (4)

 . هلحم غلبي غلبف : م ىفو . هل غلبي لبق : ع ىف نيتيوازلا نيبام (5)
 . ةدئاملا ةروس نم هه ةيآلا نم (0)

 . ةرقبلا ةروس نم 145 ةيآلا نم (م)

 . ىهو : م. ح ىف 0



 ( مم64)

 نأل , ةلزنملا هذهب اياحضلا سيلو . لحملا ىلإ اهب غلبي نأ : رخآلاو

 نأ ىوني لجر وه اممِإو , اهحبذ لبق ءىشب اهبجوي نأ رمؤي مل اهبحاص

 . اهيف ىونام لطبي الآ هل بحتسي هنأ ريغ ؛ اهبجوتال ةينلاف , اهب ىحضي

 : هناسلب لاقف . ةيحضأ ىرتشا١اناسنإ نأ ولو : ىضاقلا لاق ["47]

 دق هنأل « اعيش اهيف ثدحيالو . اهلدبي نأ ىدنع زجي مل. ةيحضأ اهتبجوأ دق

 . لوقلاو ةينلاب اهبجوأ

 نم ؛ ليعامسإ ركذ ىذلا اذه وحن نييدادغبلا نم دحاو ريغل تيأرو

 ىف رعشأو دلق ىذلا ىدهلا ىرجب ترج لوقلاب ةيحضألا بجوأ اذإ هنأ

 ,(")اهحيذف . اهيلع ىدعت ول ادحأ نأو ,(؟) اهريغب اهلدب نم ( عم

 . هوجولا نم اذه ريغ ىفو . اهيحاص نع(4/] تأزجأل
 تضم ىتح « هتيحضأ سبح ىذلا ىفاف) هلوق : قحلا دبع لاق [؟47]

 06 اهحبذ هكرت ىف مثأ دق : ميذلا مايأ

 .(80]ةيجاو ةنسأ 72 هدنع اهنأ لدي مثإلاب هيلع قالطإلا اذه

 اهيلع رداقل ىغبنيال ؛ ةبجاو ةنس ةيحضألا نأ دمحم باتك ىف كلذكو

 . اهكرت

 . اهعنم : م ىف (1)
 . ةالءة٠/# ىقتنملا : رظنا (؟)

 . تحيذف: م ىف (6)
 . ترجال: م. ح ىف )ع

 .ح : ىف تسيل )0(

 . هر” ةنودملا : رظنا (5)

 . عم ح : ىف تسيل 000

 . ةدكؤم ةنس ىأ م



 ( عمد )

 اهيلع رداق( 17 وهو(١] ةيحضألا كرات : هباتك ىف بيبح نبا لاقو
 .(90 قت

 ىنلا لوق ةبجاو ريغ اهنأ ىلع لدي : نييدادغبلا نم دحاو ريغ لاقو

 ذخأيالف . ىحضي نأ دارأو .ةجحلا ىذ لاله مكنم ىأر نم" : مالسلا هيلع

 مالسلا هيلع ىنلا قلع املف .(4)" ىحضي ىتح . هرافظأ نمالو .« هرعش نم

 ٠ .(5)ةيجاو ريغ اهنأ ىلع كلذ لد . اهيحضم ةدارإب اهحيذ

 هرمأف ؛ هلبق حبذ ىذلل مالسلا هيلع هلوقب اهبجوأ نم ضعب لدتساو

 اهحبذا" 007 لات زعملا نم ةعذج الإ ىدننع سيل : لاقف . ديعي نأ

 .(77"كدعب دحأ نع ءىزجت الو

 . ةيحضلا : ع .ءح ىف 0(

 .م(. عد ىف تسيل (0)
 اهنأ اهيلع انباححصأ ضعب قلطأ : دمحم وبأ ىضاقلا لاق" : #٠١ ىقتنملا ىف لاق (©)

 لوق ريغ لاوقألا نم لمتحم اذهو . ةدكؤم ةنس اهتأ كلذب نوديري اًإو ةبجاو

 . بوجولا الإ لمتحتال اهنإف اهكرات ناوي نيذللا بيبح نباو مساقلا نبا

 'بهذملا ىف رهشأ لوألاو

 ةنسلا ىلع بجاولا قالطإ ىف ىرقملا دعاوق نم ةئملا دعب نيعبرألا ةدعاقلا : رظناو

 . ازاجم ةدكؤملا
 - ىنلا نأ : ظفلب نكل . ةملس مأ ثيدح نم هحيحص ىف سم هجرخأ , حيحص (:4)

 نأ مكدحأ دارأو , ةجحلا ىذ لاله مي هد اذإ : لاق - سو هيلع هللا ىلص

 لخد نم ىهن باب . ىحاضألا باتك . "هرافظأو هرعش نع كسميلف . ىحضي

 ائيش هرافظأ وأ هرعش نم ذخأي نأ ةيحضتلا ديرم وهو ةجحلا ىذ رشع هيلع
 . 787/5 راطوألا لين : رظناو . ١هةه/#

 . #/٠٠١ ىقتنملا : رظنا (ه)
 . لاقف: مءح ىف (5)

 باب « اياحضلا باتك . راسي نب ريشب ثيدح نم ًأطوملا ىف كلام هجرخأ . حيحص (0)
 . ؟98ص مامإلا فارصنا لبق ةيحضلا حبذ نع ىهنلا

 لكألا باب . نيديصلا باتك . بزاع نب ءاربلا ثيدح نم هحيحص ىف ىراخبلاو

 . 5/:؟ رحنلا موي

 باب . ىحاضأللا باتك ؛ اضيأ بزاع نب ءاربلا ثيدح نم هحيحص ىف ٍسمو

 . 6١1ه1-6١8ه9/8 اهتقو



 ( عمد )

 .(1) راين نب ةدرب وبأ وهو

 وأ اطلغ هسفن نع هريغ ةيحضأ حبذ اذإ : بيبح نبا لاق [؟44]

 اهبحاصل(17 ىدأو , اهغباذ نع تأرجأ . اهلكأ ىتح كلذل رعشي ملو « ايدعت

 م ,(4) هذخأ اهقحتسم راتخاف , اًماق اهم ناك نإو : زاوملا نبا لاق

 .(77اهممل عيب هلو ؛ ديري . امهنم دحاو نع(6) ري

 : لوقي مساقلا نباف . اهتميق ذخأو . اهملسأ نإو : دمحم لاق

 .غبصأ هلاقو . هب قدصتي وأ . اهلكأيلو . اهمحل عيب هلالو .« حباذلا ءىزجنال

 نأ ىلإ بحأو )بدت مل سلاجملا بتك نم هذهو : دمحم لاق

 هراهظ نع هقتعأ ديعك ؛ هنم ةميقلا ذخأ اهبر راتخا اذإ . اهحباذ نع ءىرجت

 ءاج مث . اهدلوأ ةمأ كلذكو . هئزجي هنأ ؛ عيبلا هبر زاجأف ,. قحتسا مث

 .(40دلو مأ هل ىهف , اهتميق ذخأف « اهبر

 نب ةدرب وبأ اذه ىلع - وهو ثيدحلا عجار . فيحصت وهو . رانيد : ح٠ م ىف 00(

 نب ءاربلا لاخ وهو.. كلذ ريغ ليقو . ءىناه همسا ليلج ىباحص . ىولبلا راين

 ليقو . ه١4 ةنس  هنع هللا ىضر قوت . دهاشملا نم اهريغو اردب دهش .٠ بزاع

 . كلذ دعي

 2 4541/8 دعس نبا تاقبط « 194/7 نيعم نبا خيرات « ١ص ةفيلخ تاقبط : رظنا

 ةباغلا دسأ , ؟ههص نابح نبال ةباحصلا خيرات ء« 94/84 ليدعتلاو حرجلا
 باعيتسالا ,« 4/1١" ةباصإلا ,« 161/9 ةباحصلا ءامسأ ىف ديرجتلا « "م١ هركه

 . 19/1١١ بيذهتلا بيذهت « "ه/؟ ءالبنلا مالعأ ريس 0

 ا .ىدوو :ععجح ىف (0)
 . ؟ة"/9 ليلطل بهاوم ء 50/9 ىقتنملا : رظنا (#)

 .اهذخأ:م.ح ىف (4)

 . رح مل:م ٠2 ح ىف 0(
 . و0/9 ىقتنملا : رظنا (5)

 . ررحت مث ققديو اهيف رظنلا نعمي مل ىأ (0)

 . ؟ة؟/* ليلكإلاو جاتلا : رظنا 0



 ( عماب )

 همزلأ ىذلا مازلإلا اذه نيب مساقلا نبا دنع قرفلا : قحلا دبع لاق

 ضوعلاب هكلم دق هراهظ نع هقتعأ ىذلا دبعلا نأ ةمدقتملا ةلأسملا نيبو دمحم

 ول كلذ( ") لاغم(؟)امنإف . هل انماض هايإ(١) هئارشب راصو . هيف ىدأ ىذلا

 هلعفل ءاوس ناتلأسملا ريصتو ؛ هئرجت(4) ةيحضألا نأ اذه نع باوجلاو

 . هتيحضأب طلاغلاك كلذ سيلف . هادأ ىذلا ضوعلاب هنمض ءىش ىف كلذ

 . حبذلاب الإ هنامض ىفا6) لصحتي آنه نأل ؛ هريغ ةيحضأ حبذيف

 هنامض ىف تلصح دق اهنأل ؛ هئرجت نأ ةميقلا هنم اهبر ذخأو . اهحبذف

 .(ة)ءاوس ءارشلا ةلأسمك

  (")عاذه نأل» اذه مزلي سيل : نييورقلا انخويش نم هريغ لاقو

 ١ ىلع( 317 نيب لوألا لوقلاو . ءارتشاو كلم نامض رخآلاو(١01) ءادع نامض

 . هئارشل : م ىف 0(

 . امنإو : م ىف )0

 . لثم: ع ىف (م)
 . ةيحضلا : عم ح 2 )ل

 . لصحت مل : م ىف )(

 . لوألاو : م اف )0

 .ع 5 ىف تسيل (0)
 . لمحف : م ىف 29

 . ؟68/# ليلجلا بهاوم : رظنا (9)

 . م: ىف سيل نيتيوازلا نيباه )1١(

 . 157/8 بهاوملا : رظنا . ناودع : حيضوتلا نع بهاوملا فو (1)

 . نيب : م ىف 0



 ( عمم )

 . ملعأ هللاو .(؟)انمدق ىذلا(1)«لالتعالاو سايقلا درط

 . هبحاص نم ديصلا دن اذإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [؟45]

 وأ . هداص ىذلا وه هنم دن ىذلا نوكي نأ نيب قرفال(") شحولاب قحلو

 قيرفت فعضو . اذكه ةنودملا- ريغ ىف صوصنم وهو ءانُق هيف ىدأ دق ناك

 انُم هيف ىدأ نإ هنأو ؛ ىدؤيال وأ اضوع كلذ ىف ىدؤي نأ نيب قرف نم

 4)هدمأ لاطو . شخوت نإو . هكلم ىلع ىقب

 : لاق امنإ : اندلب لهأ ريغ نم انخويش نم دحاو ريغ لاق ["ه:]

 قو .(5)هليب حبذيالو . ىناثلا مويلا ىف ذي «٠ لوألا مويلا ىف حبذلا هتاف

 5 ىفإ : لاق دق ىلاعت هللا ناك نإو 0 0 ىمر راهنلاب ىمرلا هتاف اذإ

 . مايألا هلك كلذ ىف ىمسف . .(8)[تادودعم مايأ ىفإ : لاقوأ" )| تامولعم

 ىذلا ىمرلا ريغ ىمرب صتخي موي لك نأ لجأ نم كلذ مكح قرتفا امنإف

 كلذ لعفي نأ بجوف . ضاق وه امنِإ راهنلاب هتاف نمف « هريغ ىف ىمري

 رركتملا ىمرلاك موي لك ىف رركتم وه امم حبذلا سيلو . ليللا ىف ءاضقلا

 زوجي سيلف « مايألا ثالغلا ىف حبذلا عاقيإ ىف عسو امنإو . موي لكأ9)ىف
 . ملعأ هللاو . اذهل ليللا ىف لعفي نأ

 . لالتعالا درط : م « ح ىف نيتيوازلا نيبام (1)

 . هاتمدق : م ىف 69

 ملعأ هللاو . قيلأ اهب وهف . ديصلا باتك ىف اهلحم ةلأسم ىهو 09

 . 50/9 ليلكإلاو جاتلاو ليلجلا بهاوم : رظناو . هرمأ : ع ءح ىف (4)

 ش ش . هر” ةنودملا : رظنا (ه)

 . 84/١” ةنودملا : رظنا (5)

 ىف هللا مسا اوركذيو مهل عفانم اودهشيلإ اهلوأو جحلا ةروس نم ؟8 ةيآلا نم (90)

 . ةيآلا [... تامولعم مايأ

 .ةيآلا [... تادودعم مايأ ىف هللا اوركذاوإ اهلوأو ةرقبلا ةروس نم "٠ ةيآلا نم (م)

 ٠ .ع اب ح : ىف تسيل 4



 ( عمو )

 , هدعب نامويو « رحنلا موي تامولعملا مايألا : قحلا دبع لاق [؟ه1]

 رحنلا مويف « رحنلا موي ىناثأ١ اهلوأو ؛ قيرشعلا مايأ تادودعملا مايألاو

 امِإ .هيف تارمج ثالثلا ىمرتالو . هيف عقي رحنلا نأل دودعم ريغ مولعم

 نادودعم نامولعم هثلاثو رحنلا "و ىناثو . طقف ةبقعلا ةرمج هيف ىمرت

 .« قيرشتلا ثلاثو . امهيف تارمج ثالثلا ىمرتو . امهيف نوكي رحنلا نأل

 ىمر نأل ؛ مولعم ريغ دودعم رحنلا مايأ نم موي لوأ نم عبارلا وهو

 .15 /هيف رحنيالو « هيف تارمجلا
 نأ نييدادغبلا نم دحاو ريغ هلاقام نأ معا : قحلا دبع لاق [أمهكز

 هٌوازج هيلع اديص هيف لتق نم نأو ,(4) مرحلا مكح مرحلا نم برقام مكح

 ؛ داهتجالا قيرط نم ذوخأم وه امنإو . هيلع صوصنب سيل مرحلا دح نأل

 اهل نوكي ةرجشلا ةلأسم نأ كلذو ,.69/مساقلا نباو كلام لوق ىلع رظن هيف

 , نصغلا ىلعام ديص ىف كلام فقوت دق ؛ مرحلا ىف اهلصأو . لحلا ىف نصغ

 .اهلوأ:ع ىف (0)
 .م .٠ ح : ىف تسيل )0

 . 49/78 ىقتنملا : رظنا (©)

 ىمحلا لوح عتري عتارلاك ... : ٍلسو هيلع هللا ىلص هلوق اذه ىلإ بهذ نم ليلد (:)
 . هيف عقي نأ كشوي
 . اله/” قوسدلا ةيشاح : رظنا

 . معأ هللاو . اياحضلا باتكبال . ديصلا باتكب قيلأ ةلأسملا هذه نأ ىدنعو : تلق

 برق هزاب وأ هبلك لسرأ نإ : كلام لوق امف : تلق ..." : م#س١/١ ةنودملا ىف ءاج (ه)
 ءىشال : لاق ؟لحلا ىف ديصلا بلكلا ذخأف لحلا ىف اعيمج وهو ديصلاو مرحلا

 . هب ررغ ناك امم لس دق هنأل كلام دنع هيلع

 ناك اذإ مرحلا مكح هل سيل مرحلا نم برقام نأ بهذملا نم روهشملاو : تلق

 . دئاصلا ىلع ءازجالو لك ٌؤيو ذكنيح ديصلا زوجي لب . للا ىف دئاصلاو ديصلا

 ليلجلا بهأوم .« ة//" ريبكلا حرشلا ىلع ىقوسدلا ةيشاح . 7”ق/ ىقتنملا : رظنا

 . معا



 ( ؟50)

 اهلصأ ةرجش نصغ نم مرحلا ىلإ برقأ ءىشالو ؛ مساقلا نبا كلذ زاجأو

 كلام نع هاورو . نصغلا كلذ ىلعام داصيال : مكحلا دبع نبا لاق دقو

 . هذه مكحلا-دبع نبا ةياور ىلع هارأ هوديق ىذلا مهلوقف
 . مرحلا ىف هلصأ نأل , نصغلا كلذ عطقيالو : زاوملا نبا لاق

 مل مرحلا ىف اهنوصغو لحلا ىف ةرجشلا لصأ ناك ولو : دمحم لاق
 اا .(9/) عطقي نأ سأبالو ,(؟5) نصغلا كلذ ىلعام دصي

 اذامب ةيكلاملا فلتخا دقف ةاذاحملاو تبنملاب مكحلا فلتخا اذإ : ةدعاق' : ىرقملا لاق (1)

 . سأرلا رعش نم لاطام حسمو . ةيحللا رعش نم لاطام لسفغك

 لحملا ةمرح تبثت ملام . لحلا ىف ىذلا اهنصغ ىلعام داصي مرحلا ىف ةرجشو
 . 2 نوقفتيف سكعلاك

 . ”مم-م1#/١ ىرقملا دعاوق نم نونامغلا ةدعاقلا

 لحملا ىلإ رظنلاب زئاج ديصلا نأ هذه نصغلا ةلأسم ىف روهشملا نكل : تلق
 . عرفلا لصأل ارظن ءازجلا همزلي : كلملا دبع لاقو لصألاب ةربعالو

 . /ا//9 قوسدلا ةيشاح : رظنا

 . ركذلا ةفنآلا ىرقملا ةدعاق ىف امك قافتالاب اذه (؟)

 . *#/١75 ليلكإلاو جاتلا : رظنا (*)



 ( عوحل)

 داهجلا باتك

 رفن الولف ةفاك اورفنيل نونمؤملا ناكاموإ : لجو رع هللا لاق [؟8]

 اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو> :نيدلا ىف اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم

 نع مهضعب هلم سانلا عيمج ىلع ضرف داهجلاف .(101«نورذحي مهلعل مهيلإ

 ءهقفتلل ةفئاط لعج هنأ ةيآلا ىف(')انلقام ىلع ليلدلا عضومو

 : نينيعم ريغ ىلع داهجلا لصحف . ةمولعم ريغ ةفئاطلاو . داهجللا") ىرخأو
 لش نأ الإ ؛ مهلك نايعألاب صتخ ريغ هنأ ؛ ةيافكلا ىلع ضرفلا ةفص اذهو

 لوقب> لقأف « 4) مهتدع ىلثم اوناك نإ ؛ مهلاتق مهيلع ضرفف . موقب ودعلا

 ىلاعت هلوق ىفو .(1/01 تيعئام اوبلغي ةرباص ةئام مكنم نكي نإفإ (0)< ىلاعت هللا

 ليبس ىف نودهاجملاو ررضلا ىلوأ ريغ نينمؤمل نم نودعاقلا ىوعسيالإ

 . ةبوتلا ةروس نم ١1١ ىه ةيآلاو . ع . ج : ىف سيل نيتيوازلا نيباه (1)

 . هانلقام : م ىف (؟)

 . نيرخآو : م ىف (0)
 ةيضرف : ىلوألا ةلأسملا : نيتلأسم نيب طلخ فنصملا نأ - ملعأ هللاو - ىل رهظي )ل

 ءاقل دنع رارفلا زاوج : ةيناثلاو . دلبلا ودعلا مهد اذإ انيع دحأ لك ىلع لانقلا

 . نيملسملا ددع فعض نع مهددع داز اذإ  دلبلا جراخ  ودعلا

 ودعلا ناكأ ءاوس دحأ لك ىلع لاتقلا نيعت دلبلا ودعلا مهد اذإ هنأ فورعملاف

 هللاو . رثكألا نع زوجيو لقأف فعضلا نع رارفلا زوجيال هنإف ءاقللا دنع امأو
 . ١

 . 1169/17!١ ىقتنملا . ه6".ه١/8 دهتجملا ةيادب : رظناو

 . هلوقب : م ىف نيتيوازلا نيبام (4)
 مكيف نأ ٍلعو مكنع هللا ففخ نآلا وأو . لافألا ةيوس نم , د3 ةيآلا نم 0(



 ( مو؟)

 ىلع ضرف داهجلا نأ( "7 ىلع ليلد(١)| ىسحلا هللا دعو الكوإ : هلوق ىلإ !هللا

 .(") كلذ ربدتف . نيفلكملا ةلمج ىلعال . ةيافكلا

 .(4) لاتقلا لبق رفكلا لهأ ةوعدب مالسلا هيلع ىنلا رمأو
 م مالسإلا ىلإ اوعد(<)اذإو : انكاملع نم مدقت نم(6] ضعب لاق [؟هغ]

 نع اولأسي نأ الإ . ةلمجا4] هيلإ(8] نوعدي اًمإو , عئارشلا مهلأ"] نيبت

 )1١( ةيزجلا ىلإ اوعدو « مالسإلا اوبأ اذإ كلذكو « مهل نيبتف « عئارشلا

 نع اولأسي نأ الإ , ةلمج'؟)اهيلإ(١1] نوعدي امو . اهرادقم مهل نيبيال
 .(09) هل نيبيف . اهرادقم

 فالخب . اوعدي ىتح اولتاقيال :(14) طبقلا ىف لاق امنإ : قحلا دبع لاق

 اوناك كلذلف « هيلإ نوعديام(1١) نويقفيال موق مهنأ لجأ نم ؛(16/] ءورلا

 .اءاسنلا ةروس نم . 80ه ةيآلا نم (1)

 .م ا: ىف تسيل (؟)
 . 58/١ دهتجملا ةيادب ,ء 45/١ ىفاكلا : رظنا (0)
 . 047/١ دهتجملا ةيادب : رظنا (4)

 .م: ىف تسيل (ه)
 . اذإ : ع ف )0(

 . لضفأ ناكل نيبتال : لاق ول (0)

 .اوعدي: م. ح ىف 4

 . اهيلإ : ع ىف (9)
 ىلع مهرارقإ عم مهئامد نقحو مهنيمأت ىلع ءازج رفكلا لهأ نم ذخأيام : ةيزجلا ()

 . مهرفك
 .. 95/١" ةنودملا عم دشر نبا تامدقم

 .اوعدي:م ع ح ىف (039)

 . هيلإ : ع ىف (10)
 . ”"ةهء/* ليلكإلاو جاتلا : رظنا م

 هللا لوسر دلو ميهاربإ مأ ةيطبقلا ةيرام مهنمو (متفلا لبق) رصم لهأ : طبقلا (14)

 . (طبق) . طيحملا سوماقلا « برعلا ناسل : رظنا . سو هيلع هللا ىلص
 . 58/١" ةنودملا : رظنا (16)

 ىف سانلا قاذح نم طبقلا نأ ركذو , 85ل بيذهتلا ىف اذه نع فنصملا عجر (1)

 . اوعدي ىتح اولتاقيال كلذلف . دهع مهل ناك هنأ ةلعلا اممإو . باسحلاو لامعألا

 . كلام مهنيب قرف كلذلو . مورلا فاللخب



 ( موع )

 .(0)ءورلا فالخب

 ١ ةوعدلا نأ ىري نمم ؛ برملا لهأ نم موق ىف نونحسل تيأرو

 اومنغو « مهولتقف(") < مهوعدي نأ لبق> نوملسملا مهلتاق اذإ . مهغلبت

 ؟)هومنغ اميفالو . ةرافكالو ةيد نم نيملسملا ىلع ءىشال : لاق . مهلاومأ

 ١ مهوعدي ىتح كلذ مهل ىغبنيال نكلو

 نامألا مهل : نييبرحلا ىف باتكلا ىف هلوق : قحلا دبع لاق [|؟هد]

 0 ة]مهدالب اودري ىتح , مهرجت ىف اومادام
 ىلع اولزن نيح مهل نامألا : لاق غبصأل زاوملا نبا باعك(7] يف

 مالسإلا "]دالب اوقرافي ىتح , اهب اولزن ةدلب لك ىف مهلاومأو مهسفنأ
 8/ ههدلب نم مهنمأم اولاني ىتح لب : دمحم لاقو

 انامأ ىطعأ نإف . كلذ دعب عجر مث « هنمأم غلبأأ اذإف : دمحم لاق

 عجر(1١1١)وه اذإ عقو نإو . عبي ملو 1١1 رسؤي ملو . عجر الإو « هيلع تبث

 هنمأم غلب نكي مل نإ . ءاوس هنمأ ىذلا لثم وهف ؛ هنمأ ناك ناطلس ريغ ىلإ

 ودعلا نم دحأب اولزني الأ نيملسملا ىلع قيقحل هنإ ..." : "<م/١ ةنودملا ىف ءاج ()

 نإ نم امأف هوعد الإ مهل بيجتسي نأ نوجريو هب نوعمطي نمم نوصملا ىف و

 ىعديالو ثنوعديال ءالؤه نإف ٠ كولتاق مهيلإ ترس نإو . كوتأ كضرأب تسلج

 وعم أ سال يقيني ناكل مهب عيل ولو . مهل

 : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (؟)

 . ”081/ سنوي نبا نع القن ليلكإلاو جاتلا : رظنا (:4)

 7 16 تورم : رظن )هز

 :م ىف )3

 :م٠. ح ىف 0(

 . 481/١ قاكلا , 31-<./# ليصحتلاو نايبلا عم ةيبتعلا : رظنا (8)

 .اذإو : م ىف (و)
 )٠١( سبوي ملو: م ىفو ء رمؤي ملو:ع ىف .

 ) )1ع : ىف تسيل .



 ( موغ)

 ؛ رايخلاب هيلع ناك هنمأم غلب ناك نإو 017« هعنم ملو « هلازنإ هيلع ناك)

 .(؟)هدر ءاش نإو « هلزنأ ءاش نإ
 ىف هدلو مأ فرع لجر ىف باهش نبا لوق : قحلا دبع لاق [؟07]

 مهل ىذلا موقلاو مهلقن( "2 لفنلا لهأ ىطعأو ,. تسمخ دقو « مورلا ضرأ

 .4/ةيدف اهيف ذخؤي مل تقتع ولو : لاق . ةميقلاب اهبر اهذخأي
 مساقلا نبا نأل . مساقلا نبا لوق فالخ هنأ نييسلدنألا ضعب ركذ

 . ذفان قتعلا نأ باهش نبا مالك رهاظو .(5)«اهيف ذفنيال هقتع> ىري
 عضو هقتعف . هريغل دلو مأ اهنأ عي وهو , اهقتعأ نإ : نونحس لاقو

 . نمثلاب عوجرلا هلف . معي مل ناك نإو . ءىش ريغب اهبر اهذخأيو . نمثلل

 ول اهنإ : باهش نبا لوق ىنعم نوكي نأ لمتخ : نييورقلا ضعب لاقو
 ريصتف . مساقملا ىف عقت نأ لبقأ"7تقتع اهنأ ؛ ةيدف اهيف ذْحَؤي 15

 . ءىشب عبتتالف . مساقملا ىف تعقوو « تيبس ةرحك

 ملسم لام نم مساقملا ىف عيبام نأ ركذ .(8) قحلا دبع لاق [؟هالإ

 هب جرخ اذإ برحلا راد نم ىرتشا اميف لاقو .(4) نمغلاب هبحاص هذخأي
 دعب نمثلا هل امنإو ؛ هعيب١٠) ىضمي مالسإلا ضرأ ىف هعابو « هارتشا ىذلا

 . م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (1)
 . 185/7 هيلع قوسدلا ةيشاحو ريبكلا حرشلا : رظنا (0)

 مهسأ امأ . سمخلا نم نوكتو ةمينغلا نم مسقلا ىلع ىلع ةدئازلا ةيطعلا وه : لفنلا (©)

 نوكيالو ء« بجاوب تسيلو عوطت ىهف «٠ سامخألا ةعبرألا نم نوكتف نيلتاقملا

 . ةحلصمل الإ لغتا
 عاصرلا حرش . ه5ص ىجلل ةنودملا ظافلأ بيرغ حرش , ١75/9 ىقتنملا :

 . ١6١ص ةفرع نبا دودح 7

 . 185/7 ىقتنملا ء ”ال١/8 ةنودملا : رظنا (4)
 . ذفنيال اهيف هقتع : م ىف نيتيوازلا نيبام ()

 تقتع : م ىف 000

 .م: ىف تسيل (4)
 . 2ال4-غ١/0/9 ىفاكلا , "”الهر/١ ةنودملا : رظنا (9)

 ىضقي : م ىف 0



 ( عوم )

 هبحاص هذخأي : لقي ملو ,(1) برحلا ضرأ نم هب جراخلا عفدام عفدي نأ

 ش . هيرتشم نم نمثلاب

 دق مساقملا ىف عيب ىذلا نأ نيتلأسملا نيب قرفلا : نييورقلا ضعب لاق

 . هبر ىلإ هدر ىف ىوقأ ناكف : ةبلغلاو رهقلا ةهج ىلع ودعلا نم ذخأ

 مل هديب ناك ىذلا ءاش ولو . عوطلاب لين امنإ برحلا راد نم ىرتشا ىذلاو

 ملعأ هللاو 04 بلا نم هيف لعفام ءاضمإ ىف ىوقُأ وهف . هعفدب عطيب

 ىف وأ دبعلا نثا"]ىف ىدأ اذإ : نييورقلا ضعب نع ىكحو [؟04]
 ضرأ ىلإ هب جرخ مث« نزوي وأ . لاكي اضرعأ4) ىرحلل هيلع ةأفاكملا
 اذإ . برحلا راد ىف ضرعلا كلذ لثمب هذخأي هنإف . ديسلا هذخأف . ديسلا

 اضرع لجرل فلسأ نمك ريصيو . انكمم(4) برحلا راد ىلإ لوصولا ناك
 ىلع ايضارتي نأ الإ . فلسلا عضوم ىف هلثم الإ همزليالف . نزوي وأ لاكي

 .(6) زوجي رمأ
 . ةيمذلا وأ ودعلا اهابس ىلا ةملسملا ةرحلا ىف باتكلا ىف لاق [؟ه9]

 اهتلزنمب راغصلا دلولا نأ اهدلوو نوملسملا اهمنغ مث « مهدنع تدلوف

 .(5)ءىف مهف  اولتاقو . اوغلب اذإ  رابكلا امأو « اكيف نونوكيال
 نكي ملء لتاقي ملو . اهدلو غلب نإو : لاق هنأ دمحم ىبأ نع ىكح

 .(") غولبلا دعب لتاقي ىتح اكيف

 صخي اًئيش برحلا رادب ىبرح نم ىرتشا نم نأ : ىنعملاو , ”الال/١ ةنودملا : رظنا (9)

 نوكي .عيبلا نإف هبحاص ريغ ىلع هارتشا ىذلا هعاب مث - برحلا لهأ همنغ مسم

 هيطعيو هنم نمثلا ذخأيف . عئابلا ىلع ذئئيح هبحاص عجريو . ضقتيالو اذفان
 .٠ ملعأ هللاو . برحلا ضرأ ىف ةعلسلا ءارش ىف عفدام

 . 7١5/9 ليلخ رصتخم حرش ليلجلا حنم : رظنا (؟)
 .ع ا: ىف تسيل (9)

 . نييبرحلل : ع ىف (4)
 . ”ا8/ ليلجلا بهاوم : رظنا (ه)

 . مالو-ا/م/١ ةنودملا : رظنا (5)

 . "م١/* ليلكإلاو جاتلا : رظنا (0)



 ( عوج )

 م وأ اولتاق ؛ ءىف مهف اوغلب اذإ : نولبش نب قلاخلا دبع لاقو

 .(1) | ولتاقي
 « ىل معالف ضرألا ةيزج امأو : كلام لوق : قحلا دبع لاق

 نم فشكي نأ كلذ هب لزن نمل'ىرأو « اهيف عنصي ناك فيك(") < ىردأالو»>

 .(9) لاقام رخا ىلإ دهتجميو « هاضري
 ضرألا ىلع له ؛ كلام كش امنِإ : لاق هنأ دمحم ىبأ نع ىكح [؟70]

 : مهل انوعأ4)نوكيو . اهيلع ةيزجال وأ ء مهمجامج ةيزج نود ةيزج

 نع دمحم وبأ عجر مث ؛ ضرألا نود طقف مهمجامج ىلع ةيرجلا نوكتو

 ةيزج نأل . ضرألا ىلعام غلبمب ىنعي ؛ اهب ىل عال : هلوق : لاقف . كلذ

 ملعأ هللاو . لوهجب ضرألا ىلع ناك ىذلاو . ةمولعم مجامجلا

 ىبأ ريغ هيلإ بهذ ىذلا وهو 180« ع هللاو> . هبشأ ليوأتلا اذهو

 .(5) ضرألا ىلعام غلبم ىف وه امنإ . كلام كش نأ ؛ اضيأ دمحم

 اذهف . ةصاخ ةراجتلل رجاتلا جرخ اذإ :(9) قحلا دبع لاق [؟71]

 .(8) ريجألاك ريصيو ء هل مهسالف لتاقي مل نإو , هل مهسأ لتاق نإ ىذلا

 ل مرام ليلكإلاو جاتلا : : رظنا 0(

 . ىردأالف : م . ع ىف نيتيوازلا نيبام (؟)
 فيك ىردأالو اهب ىل ملعال هنإف ضرألا ةيزج امأو ..." : "م١/5 ةنودملا ىف ءاج ()

 سانلا نيب اهمسقي مف ضرألا رقأ دق باطخلا نب رمع نأ الإ . اهيف عنصي ناك

 لهأو ةدلبلا كلت لهأ لأس دحأب اذه لزن نأ ول ىرأ تنكو اهوحتتفا نيذلا
 وه كلذ ىف دهتجا الإو هيفشي املع دجو نإف . هيف رمألا ناك فيك ةنامألاو ملعلا

 . "نيملسملا نم هرضح نمو
 . نوكتو:م عع ىف (4)

 . ع« ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (4)
 . 060/؟ ليصحتلاو نايبلا : رظنا (5)
 . دمحم : م 2 609

 . ”59/“* ليلكإلاو جاتلا ء ١/"#9# ةنودملا : رظنا (م)



 ( موب )

 ؛ هل مهسي اذهف . ةراجت هعم نأ ريغ . ىزغلا ىلإ هجورخ ناك نإ امأف

 .(1) لئاقي م وأ لتاق

 ىلع ارجأتسم ناك نإ : ريجألا ىف نييدادغبلا ضعب لاق [؟7؟]

 . داهجلا كلذ عم هتين تناك اذإف ؛ ةدم برض ىلإ جانحتال ىتلا ءايضألا

 ةمدخلا ىلع ارجأتسم ناك نإو "ياك لتاق> هل مهسأ ةعقولا رضحو'

 . ةرجألاب هيلع قحتسم نامزلاف . كلذل جرخ امنإو . ةدملب رصحت علا

 ةعفنم نوملسملا هب عفتنيو « لتاقي نأ الإ ةعقولا رضح(4) نإ . هل مهسيالف

 . هل مهسيف ةمان

 . لتاق اذإ ةدمب ةروصحم ةراجإ ريجألا : اذه ىف نييورقلا ضعب لاق

 رادقم هترجأ نم طقسي لاتقلاب هلاغتشا لجأ نم ائيش ةمدخلا نم لطعو

 نم اهيطعأ ىتلا هنم1]نامهسلا ذخأي نأ هرجآ ىذلل سيلو .() لطعتام
 باتك ةلأسم فالخبأ") ةمدخلا نم لطع امم اضوع كلذ لعجيو « هلاتق لجأ

 ىف هسفن رجا ىذلا(47 نأ ديري ؛ هسفن رجاٌوي ؛ ةمدخلا ريجأ نك ةراجإلا

 هنأ ةعبات وزغلا ةين تناك اذإ هنأ دمتعملا نأ" : ١؟8/+ قوسدلا ةيشاح ىف لاق ()

 . "اعم نيتدوصقم اتناك وأ ةعوبتم تناك اذإ امب ... ديقيف , امهل مهسيال

 1 مأ ح ىف 4

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (*)
 . نمل: ح ىف )ل

 . لطعيام : ع ءح ىف (ه)

 . ةينثتلا هب دارأ ولو . سرفلل نيمهسو لتاقملل مهس رابتعاب عمجلا هب دارأ هلعل (3)

 : ملعأ هللاو . نيسلا مضب هانلكش اذهلو . نامهسلاال نيمهسلا لاقل

 . ا1/؟ ليصحتلاو نايبلا ء 178/#* ىقتنملا . 553/#* ليلكإلاو جاتلا : رظنا (0)

 هترجأتسا نإ تيأرأ : تلق" : 409-608/» ةنودملا نم ةراجإلا باتك ىف لاق (م)

 نمل اهريغ ىعري هسفن رجآف اهريغ اهعم ىعري الأ هيلع تطرشو ةاش ةئام ىل ىعري
 اهريغ اهعم ىعريالأ هيلع طرش ىذلا مغلا برل : لاق ؟هسفن اهب رجأآ يلا ةرجألا

 وأ اموي ريجألا هسفن رجاٌؤيف ارهش همدخي نأ ىلع لجرلا هرجأتسي ريجألا كلذكو

 . هرجأتسا ىذلل تناك هتمدخ نأل هرجأتسا ىذلل نوكت ةرجألا نإف رثكأ وأ لقأ

 . نأآل : 0 2 )ل



 ( عموم )

 ةذوخأملا نامهسلاو « ةرجألا نم كلذ صخي امم( ]برقي ذخأام نأ بلغألا
 رضيالف افاعضأ هب هرجأتساام عيمج نم رثكأ تناكو , ادج ترثك امبر انهه

 ىذلل ةجحالف . ةرجألا نم كلذ صاصح هنع طقس اذإف . اهذخأ ىف هب

 . ملعأ هللاو .(؟) هرج

 تناك « هلا؟] مهسيف ريجألا لتاق اذإ : نيزم نبا باتك ىف لاق

 «  ةرم الإ هدهشي ملف ؛ ارارم لاعقلا ناك نإو « هدعب وأ لاتقلا لبق ةمينغلا

 كلت ىوس رضحخ مل نإو . ةمينغلا عيمج ىف هل مسق ء رضح هنأ فرعو
 .(4)ةرملا

 . كلذ رثكأ رضخ نأ الإ هل مهسيال : عفان نبا لاق

 اذإو . عيمجلا ىف هل مسق رثكألا رضح اذإ ؛ نسحأ اذه : ىيحب لاقو

 .(6)ءرضح ىذلا ىف هل مسق ةرم رضح
 ىلع نكي ملء. لهجو برحلا لهأ ماعط نم هضرقأ اذإ : لاق [75]

 , همزلي كلذ نأ مهوتو . ضرقتسملا لهج نإف .(5]ءىش ضرقتسا ىذلا
 اًماق ناك نإ  عفد امب عجري هنأ اندلبب سلاجملا ىف ىرجي هنأ ظفحاف . هاضقف

 نأ نظو . ةقدص نم ضوع نمك هيلع ءىشالف هيلإ عوفدملا هتافأ نإو

 هل ءىشالف تاف نإو ى اًئاق ناك نإ - هضوع ىف عجري امنإ هنأ ؛ همزلي كلذ

 .(0]هيلإ كلذ هعفدب عاطو « هيلع هيلإ عوفدملا طلس هنأل

 . برقب : ععو م ىف 0)
 . ١0٠ل بيذهتلا : رظنا (؟)

 .مهسي:ععح ىف (0)
 ةحفصلا مقر . داهجلا باتك ىف سماخلا ءزجلا نيزم نبال كلام أطوم ريسفت : رظنا (4)

 ةداقر ةبتكم طوطخ . ١455 ةحفصب ىهتنيو « ١"99ص نم هتيادبو «0 0م

 . ه"99 خسنلا خيرات 4 فلم #؟ مقر تحن سنوتب ناوريقلاب

 . 188/8 ليلجلا حنم : رظنا (ه)

 . ”وال/١ ةنودملا : رظنا (5)
 . «"هد/* ليلكإلاو جاعلا : رظنا (0)



 ( عون )

 ةلأسملا ىف نأل ؛ ناتقرتفم نيتلأسملا نإ : نييورقلا ضعب ىل لاقو

 ةقدصلا ةلأسمو . امهنيب عقو ىذلا طرشلل ضوعلا هيلإ عفد امنِإ ىلوألا

 هضوع اذإ وه امنِإ انركذ ىذلا اذهو .(1) هعوطب ضوعلا عفد امنِإ اهنم ضوعي

 ماعط نم هضوع نإ امأف , برحلا لهأ نم هومنغ امم سيل . هكلمي ماعط نم
 وأ اًئاق هيلإ عوفدملا ديب كلذ ناك . عفد اميف عفادلل ءىشالف برحلا لهأ

 . ءاوس هيف( ؟)امهف هب عافتنالاو هلكأ امهنم ءاش نمل ذإ ؛ هتافأ

 ديال : بهو نياوأ")] ىلع ةياور ىف لاق : قحلا دبع لاق [4]
 ف نيعلا ذخأي نأ زاج كلذ زاج ولو . حالسالو(0) بوثالو (؟) ةبادب
 نيعلا نأ هريغو نيعلا نيب قرفلاو ,(")هولاق ىذلا اذه مزليالو . هب ىرتشيف
 سرفلاو . هيف شيجلا لهأل عجرمالو . اهباهذو هنيع فرصب الإ هب عفتنيال
 نوعفتني دقو .« شيجلاا5/ لهأ ىلإ عجرم هلو « ةّئاق هنيعو « هب عفتني. هريغو

 ىذلا نيعلاك كلذ سيلف « هتعفنمب دبتسم ريغ وهو . سرفلل بكار وهو « هب
 1 ملعأ هللاو .(١9)انيبام ىلع( 4/ هيف ةعفنملاب دبتسي

 . »/١67 ليلجلا حنم : رظنا (1)

 .امه:م. ع ىف (0)
 . 985/١" ةنودملا : رظناو . هتمجرت تمدقت دقو . دايز نب ىلع هب دوصقملا (*)

 . م : ىف .تسيل 0(

 . بوثبالو : م ىف (4)
 . 595/١ ةنودملا : رظنا . ريئاندلا دصقي ()

 . اولاق : ع «ء ح ىف 0

 . م: ىف تسيل 0(

 اذإ ركذ امب عافتنالا زاوجب مساقلا نبا ىأرل اقفاوم ىتأي قيرفتلا اذهو : تلق )٠١(

 . هنمثب قدصتو كلذ عاب تمسق دق تناك نإف ةمينغلا ىلإ هدر مث هيلإ جيتحا

 . 187/7 ىقتنملا ء« 85/١" ةنودملا : رظنا
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 (١)ءاطعلا ىف مسا ىف نيعزانتملا ةلأسم ىف هلوق : قحلا دبع لاق [؟”ه]

 .(5) مسالا نم هيلإ اربي نأ ىلع مهارد هبحاصل امهدحأ ىطعأف .« بوتكم

 ,(4) ةلأسملا ىف عقو ريركت وه امنإو , ةثالث مهنأك(7) ليلعتلا ىف مهلعج

 . هللا همحر دمحم ىبأ نع ركذ( 77 كلذك ,(5)ناهجو الإ كلذ نم حصيالو
 عضاوملا ىه باتكلا ىف ركذ ىلا(؟) زيحاوملا : قحلا دبع لاق همنا

 . اههيشو ةيردنكسإلاو ريتسنملاو سنوت لفم(5] نوملسملا اهيف طباري علا
 ' مهضعب مامإلا بتكف . دحاو ناويد ىف موق ناك اذإف «ةلدابملا ىه ىوطلاو

 ةهج ىف نيجراخلا نم دحاو لوقيف(؟)رخآ رف ىلإ نيرخآو ء رغث ىلإ جرخي
 جرخيف . كقعب ذخآاو . ىنعب ذخ : ىرخأ ةهج ىف نيجراخلا نم رخآ ىلإ
 .ء رخآلا هيلإ جرخأ ىذلا() «عضوملا ىف اذهو ء اذه عضوم ىف اذه

 )١(. ةرئاج ةلدابم هذه نوكتف

 رمع نينمؤملا ريمأ لعف نم كلذ لصأو . ةلتاقملل ىطعي ىذلا لاملا وه : ءاطعلا )١(

 مودع ليلكإلاو جاعلا 2 رظنا . هذعب ةنس راص مث ٠ هتع هللا ىضر باطخلا نبا

 ءاطعلا ىف مسا ىف ناعزانتي نيلجرلا تيأرأ : تلق" : 405/١ ةنودملا ىف اهصنو (؟)

 زوحيأ هبحاص ىلإ مسالا نم ًأريي نأ ىلع الام هبحاص امهدحأ ىطعأف بوتكم

 ةدايزلا كلت عيبي نأ دارأف هئاطع ىف ديز لجر ىف : كلام لاق : لاق .. ؟كلذ

 ىذلا ناك نإ هنأل زئاج ريغ هنأ هيلع احلطصاام كلذكف . كلذ زوجيال هنأ ضرعب

 مهاردلا ىطعي ىذلا ناك نإو . هؤارش زوجيالف همسا ريغ ذخأ دق مهاردلا ىطعأ

 وه رخآلا ناك نإو هل بجنال ائيش رخآلا امهدحأ عاب دقف مسالا بحاص وه

 . "زوجمال ررغلا اذهف هبحاص ةايح غلبتام ىرديالف
 . ليثمتلا : ع ىفو . لماعتلا : ح ىف (©)

 . راركتلا باب نم سيل هنأ ىأرو . بيذهتلا ىف اذه نع فنصملا عجر (4)

 . ٠٠؟ل بيذهتلا : رظنا

 . باوصلا وهو . ه : نم تبثملاو . نيهجو : خسنلا رئاس ىف )هز

 .اذك : عع ح ىف 6

 . ريخاوملا : ع ىفو . ريجاوملا : م ىف (0)

 . 6٠ص ةنودملا ظافلأ بيرغ حرش : رظنا (8)

 .م. ح : ىف تسيل (9)

 )٠١( اذه عضوم ىف : ع ىف نيتيوازلا نيباه .
 . 204/١ ةنودملا : رظنا (1:)
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 روذنلا باتك

 هللا مرح املو : ديز ىبأ نب(١) <هللا دبع> دمحم وبأ لاق [؟71/]

 دقعلا وهو . حاكن مسا هيلع عقيام لقأب نمرحف ,!؟/ءانبألاو .ءابآلا حكنام

 اجوز تحكن اذإ اهتبأ نمل ةتوعبملا حاكن هتحابإ ناكو ,(*)ءطولا نود

 ءىشلا هب حابيام نأ كلذب لدف ,(5) ةليسعلا قوذ نود دقعلا اهلجيالا4) هريغ

 ”كلذلف . اقرتفم ناميألا دقع ىفاال) ثنحلا و(3) ىلا ناكف . هب رظحي امم ىوقأ

 هيلع فلح دق ضعبلا كلذ نأل ؛ هضعب لعفب ثني ائيش لعفي الأ فلح نم

 , هنلعفيل فلح دق ىقبأام نأل ؛ هعيمج لعفب الإ أربي مل هنلعفيل فلح نمو

 ىف انباحصأ دنع هب ذخؤي ىذلا : لاق دمحم ىبأل تيأرو [؟74]

 نإف ,(8]«ىونام لمحي> هنإف ةينلا : امهاوقأ وهو امهدحأ : ناهجو ناميألا

 . ع. ح : ىف سيل نيتيوازلا نيباه (1)
 |... فلس دقام الإ ءاسنلا نم مكٌؤابا حكنام اوحكنتالوأ : ىلاعت هلوق ىلإ ريشي (؟0)

 . ةيآلا

 . ةيآلا [... مكبالصأ نم نيذلا مكئانبأ لئالحو ...| : ىلاعت هلوقو

 . ءاسنلا ةروس نم ؟*".؟؟ ناتيآلا

 . "8/9 دهتجملا ةيادب : رظنا ()

 [... هريغ اجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحتالف اهقلط نإفإ : ىلاعت هلوق ىلإ ريشي (4)
 . ةرقبلا ةروس نم ؟"*٠ ةيآلا نم . ةيآلا

 ةعافر ةأرما تءاج" : تلاق ةثئاع نع ةعامجلا هاور ىذلا ثيدحلا ىلإ ريشي (0)

 تبف ىنقلطف ةعافر دنع تنك : تلاقف سو هيلع هللا ىلص - ىنلا ىلإ ىظرقلا ا

 . بوثلا ةبده لثم هعم امنإَو . ريبزلا نب نمحرلا دبع هدعب تجوزتف . قالط

 . كتليسع قوذيو هتليسع قوذت ىتح . ال !؟ةعافر ىلإ ىعجرت نأ نيديرتأ : لاقف
 . 09/8 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم : رظنا

 . ؟م/؟ كرادملا لهسأ . هيلع فلح امل ةقفاوملا وه : ربلا ()

 . ؟"/؟ كرادملا لهسأ . تابثإ وأ ىفن نم هيلع فلحام ةفلاخم وه: ثنحلا (0)

 . ىونام ىلع لمحي : م . ع ىف نيتيوازلا نيبام (4)
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 . ترجام ىلعو ]هنيه طاسب ىلإ رظني(١) طاسبلاف ةين هل نكت
 نيهجو كلذ ىف  انأ - تدز دقف . اعيمج امدع نإو : لاق [؟19]

 فرع ىلإ ترظن طاسبالو ةين فلاحلل(") نكت مل اذإ هنأ كلذو . نيرخآ

 ةين هلاك ) نكت مل نإف ءكلذ ىلع هتلمحف . مهناميأ ىف مهدصاقمو سانلا

 (7) ىلع هتلمح « سانلا دنع( 5)«دصقمالوج كلت(4) هنيميل فرعالو طاسبالو

 .(8)اهرهاظو اههجو ىلع ةغللا ىف كلذ هظفل جرخم

 مرح انأف . اذك تلعف نإ : لوقي ىذلا ىف باتكلا ىف لاق [؟١7]

 ىلإ جحلاب مرحب نأ همزلي مل جحلا رهشأ لبق( 47 هلعف نإف : ةرمع وأ ةجحب |

 نإو . كلذ همزليف . ثنح موي نم مرح هنأ ىوني نأ الإ جملا رهشأ لوخد

 . جحلا رهشأ ريغ ىف ناك

 . ةباحص دجيال نأ الإ هتنح تقو اهب مرحي نأ هيلعف ةرمعلا امأو

 .(١1/ذئئيح مرحيف ء دجي ىتح , رخؤيلف , هسفن ىلع فاخيو

 نأ بجو كلذلف ء اهل تقوال ةرمعلا : لاق هنأ دمحم ىبأ نع ىكح

 ىتمف ؛ ةمولعملا رهشألا ىهو (؟) همر هلف جحلاو . هثنح تقو(1/١١هب مرحي

 )١( نيميلا ببس وه : طاسبلا : هدودح ىف ةفرع نبا لاق .
 عاصرلا حرش عم ةفرع نبا دودح : رظنا ص/ا؟١ .

 . هنم فرعتل نيميلل جيهملاو ريثملا ببسلا ىأآ (؟)

 . نكي: م٠ ح ىف ع

 . نكي: ح ىف (4)
 . هنيميب : م ىف )6(

 . دصقم : م . ح ىف نيتيوازلا نيباه (5)
 . ح : ىف تسيل 00

 . ؟ما/-؟م5/* ليلجلا بهاوم : رظنا (م)

 . هملك : م ىف (9)
 ) )1١ةنودملا : رظنا 1١/9-؟71 .

 . اهل: م ىف (13:)
 . نامز: عع. ح ىف (10)
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 ناك اذإ اذهو . رهشألا لخدت ىتح(1) حلا مرحي نأ هل غبني مل اهلبق ثنح

 ىلإ هدلب نم لصيال ناك نإ امأف , جحلا رهشأ ىف ةكم ىلإ هدلب نم لصي

 هثنح تقو نم مارحإلا همزلي اذه نإف . جملا رهشأ لبق اهنم جرخي ىتح ةكم

 ) .(5) جملا رهشأ لبق ناك نإو
 جحلا هتاف كلذ دعب رخأ ول ناك نإ) ؛ هثنح تقو : هلوقب ديري هارأ ش

 اذإ هنأ ملعي تقو ىلإ( "7< هقنح دعب ريخأعلا هلف « جحلا هتوفيال ناك نإ امأف

 . مارحإلا هيلع هجوتي ذئنيح دحلا اذه(4) ىلإ غلب اذإف . جحلا كردأ جرخ

 .. ملعأ هللاو

 | :(2)قحلا دبع لاق ["71]
 ةرمع وأ جح نم لوألا فالخ(") ىاغلا لعجي نأ هل . بكرو . زجعف

 نكي مل اذإ اذه حصي امنِإو ,(8)«ةرمع ىف ىناثلا ىشملا لعجي اذه ىلعن»

 ىف نكامألا هذه ىف هبوكر ناك ول امأف « ةفرعو ىنب كسانملا(4] ىف هبوكر
 . بكرام ىشمي نأ ىلإ لصيال ذإ . ةرمع ىف ةيناثلا لعجيالف « ىلوألا هتجح

 ىف ىناثلا ىشملا لعجي نأ هل سيل : لاق هنأ نونحس نع ركذ دقو

 . جحلا لمع نم رصقأ ةرمعلا لمع نأل . ةرمع

 2 ىشمف « كلذك(5)هرذن وأ هنيك مهبأ اذ

 . ”ما//* ليلكإلاو جاتلا : رظنا (؟)

 . ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (9)

 . 15١/؟ ةنودملا : رظناو . ةرمع وأ جح ىف ددحي ملو ةكم ىلإ ىشملا ىلع لاق نمك ()

 . رذنلا وأ نيميلاب ءادتبا هسفن ىلع هبجوأ ىذلا وه : لوألا ىشملا (0)

 . هل هعطق وأ لوألا نع هزجع لدب هيلع بجاولا وه : ىناثلا ىشملاو

 | . م: ىف سيل نيتيوازلا نيبام (4)
 : رظناو . امهفذحب الإ ميقتسيال ىنعملاو « ىف الإ : م ىفو ء ىف ىلوأ : ع « ح ىف 6

 . "١١-١١ ةنودملا
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 ىوني ؛ ايشام جحف ,(١)ةرورص وهو « ايشم رذن اذإ : هلوق [.77]
 )ضيف ءاضق هيلعو . هضرفلال هرذنل هئزجي هرذنو هضرف

 . ةرمعالو , اجح هرذن نيح وني مل اذإ ؛ اذه ىنعم : زاوملا نبا لاق

 اهنإف . هرذنو هضرف اهب ىون ةجحب مرحأف « هتاقيم غلب ىتح هرذنل ىشمف

 هرضيالو « هرذنل اهعم لعج امب اهصقن هنأل , ةضيرفلا ىضقيو « هرذنل هئرحت

 ء هرذنل جح ىف ىشم نميف كلام لاق امك ؛ هجح نم هعم كرشأام هرذنل

 .نإو . قلحو ىعسو . فاط اذإ ,("20هرذن نع هئزجي كلذ نأ ؛ جملا هتافف

 كسانملا ىشمل جحلا هتفي مل ول هنأل . صقتنا دق هل مرحأ ىذلا هجح ناك

 . هعم لخدأام هرذن ىف هرضيال كلذكف . اهلك

 . هرذنو هضرف هب ىون جح ىف ىضمف . اجح هرذن نيح ىون ولو

 تبجو امع تصقتنا دق امهنم(؟/ةدحاو لك نأل , اعيمج امهديعي اذهف

 . ةرمعب هرذن نع مرحب نأ هئزجب نكي مل نمم اذه نأل ,(4) هيلع

 ةرمعب هلالحإ(5) هزجي م جحلا هتافف ؛ جح ىف هرذن نع ىشم ولو

 مزل امنإو « لوألا فالخب « لباق نمأ7) هيشم نع جحلا فنأتساو . هيشم نع

 .(8) قدتفم امهرمأف . رذنلا صقنلال جملا تاوفل جحلا ءاضق لوألا

 ىتح هرذنلا4)(ىشمف . ةرمعالو اجح هرذن نيح١> وني مل ولو : لاق
 هرذنل هتجح ىف وني ملو . اهيلع ىدامتو . ةضيرفلا ةجحب مرحأف , هتاقيم غلب

 . مالسإلا ةجح جحب مل نم ةرورصلا ىنعم نأ لوألا جحلا باتك ىف انيب نأ قبس (9)

 . ١5/9 ةنودملا : رظنا (؟)

 . »/١6 ةنودملا : رظنا (©)

 . دحاو : م« ح ىف )ل

 . ١5/9 ةنودملا : رظنا (ه)

 . هيزجي مل: ع ىف (5)

 . هسفن : م ىف 0(

 : رظنا ء اذه زاوملا نبا لوق ىلع مهضعب ضارتعا بيذهتلا ىف فنصملا ركذ (0)

 . 6"ل بيزذهتلا

 . م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (9)
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 هتجح (؟7 هئرجت (؟) اذهف )١( © كسانملا ىشمو)> . هتجح نم غرف ىتح . اعيش

 هنم مرحأ ىذلا هتاقيم عضوم نم هيشم ديعيو . اهدحو هتضيرف نع هذه

 ىلإ عضوملا كلذ نم عجر ول هنأ امك . كلذ لبق ىشمام هئزجيو « هتضيرفل
 ثيح ىلإ بكري هنأ ؛ هرذن ءاضق ىلإ عجرف . هل ادب مث « هريغ وأ هرصم
 2 لوألا هيشم متي ىتح . مث نم ىشميف « لزني مث . لوألا هيشم غلب ناك

 .(8) هئرجتو ,(4)ةرمعب وأ ةجحب هل مرحيف

 ادبي له ؛ ةرورص وهو . ىشملا همزل اذإف : دمحمل ليق ["7]

 ؟هتضيرفب أدبي وأ . هتضيرفل ةكم نم جي مث « ةرمع ىف ىشميف « هرذنب
 ء, ةحارلا دارأ نإو . جحلا رهشأ ىف ناك اذإ ؛ لضفأ هتضيرفب ادبي : لاق

 لوق هلك اذهو , هتضيرفل مرحأ اهنمأ5) لح اذإف .« ةرمع ىف هيشمب أدب

 .(72 كلام

 ادبي نأ سأب هب نكي مل جحلا رهشأ ريغ ىف ناك نإ :(8) دمحم لاق

 . هردنب

 ىف هيشم لعجي نأ هل : باتكلا ىف(ف) هلوق ىتحلا دبع لاق [؟74]

 ةرورص ريغ ناك نإ ؛ جح ىف هلعجي نأ هل نأ ديري امِإ )١(. ةرمع وأ جح

 هنأل ؛ جح ىف هيشم لعج الف( 1) ءالسإلا ةجح جحي م ةرورص ناك نإ امأف

 . كسانملا ىلإ ىشمف : ح ىف نيتيوازلا نيبام (1)
 . هذهف : ح ىف 00

 . هيزج : م ىف (©)
 . ةرمع وأ: ح ىف )0

 . هيزجيو : م ىف (4)

 . للت : ع ىف (5)
 . ٠6/9 ةنودملا : رظنا (0)

 . م : ىف تسيل )0(

 . هلوقو : م« ح ىف )0(

 . 9/* ةنودملا : رظنا (0)

 . ديكوتلا باب نم وهو . ةرورص ىبعمل ريسفت مالسإلا ةجح جحي مل: هلوق (11)
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 ىلع جحلاو(؟)اميسال هرذن نم(؟]هل ىلوأ هضرفب ةيادبلاو )١(, هضرف رخؤي
 . كلذ معاف .(4) نويدادغبلا ىكحام ىلع كلام دنع روفلا

 اذك ىلاب برضأ انأ : ةلأسم ىف هلوق : نييورقلا ضعب لاق [”76]

 : لاق نميف مدقامأ 1] ضقاني (4)ةرمعلا وأ جحلا هيلع « ةبعكلا نم اذكو

 نأ ؛(97) تادابعلا نم كلذ وحنو باهذلاو ريسلاو ةكم ىلإ قالطنالا ىلع

 بوكرلا ظفل ريغبو . ةكم ىلإ ىشملا ظفل ريغب ربع دق برضأ انأ لئاقلا

 ش 0 هلوق هيف فلتخا ىذلا

 , سدقملا تيب وأ ةنيدملا ىقآ نأ ىلع : لئاقلا ىف هلوق اضيأ كلذكو .
 قأ دق ناك نإو ,(4] ىضملا هيلع لعج دق . امهيدجسم ىف ةالصلا ىونو
 ىف هيلع لعجي مف ء اذه نم ىوقأ اهيف رمألا ةكمو « ىقآ نأ ىلع ظفلب
 ةلأسملاو « ةين هل نكت ملاذإ ءائيش كلذ وحنو باهذلاو نايتإلاب هترابع

 . ملعأ هللاو )١(. حضوأ اهب ةضقانملاو « هيلع اهب ضارتعالا ىف نيبأ ىلوألا

 . ملعأ هللاو . لباق نم هضرف ىضقيو . همزتلا هنأل رذنلل ىشملا كلذ نوكي ذإ (1)
 . */1١19-15١ ليلجلا حنم : رظناو

 . هب: ما. ح ىف )0

 . اميسالو : ع ىف 69
 باهولا دبع ىضافلل ةنيدملا ملاع بهذم ىلع ةنوعملا « 00/١" عيرفتلا : رظنا (4)

 . 41١/١" شيمحلا قحلا دبعل ةبتاكلا ةلآلا ىلع هاروتكد ةلاسر . ىدادغبلا

 . اضيأ نيرخأتملا دنع دمتعملا وه ةيروفلاب لوقلاو : تلق

 . 5/؟ ريبكلا حرشلا : رظنا
 . 55/5” ةنودملا : رظنا (ه)

 . ضقانت : م ىف (5)
 ايشام نايتإلا ىوني وأ بكريف ةرمعلا وأ جحلا ىوني نأ الإ هيلع ءىشال لاق ذإ (0)

 . 19/9 ةنودملا . ىشميف

 . 19/9 ةنودملا . هيلع ءىشال لاق ةرمو « هيلع كلذ بوجوب لاق ةرمف (4م)
 . 18/9 ةنودملا : رظنا (ة)

 ةلأسم ىه ةيناثلا ةلأسملاو « ةبعكلا ىف هلام برضلا ةلأسم ىه ىلوألا ةلأسملا )٠١(
 ةلأسملا ىف هنأ ريغ « هرذنام هيلع بجوأ امهالك سدقملا تيب وأ ةنيدملا ىلإ نايتإلا

 - . ةينلاب هديق ةيناثلا
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 نم بجوأ نالفب جحأ انأ : باتكلا ىف هلوق : قحلا دبع لاق [77]

 .11/هقنع ىلع ديريال « هلمحأ(١) ا( ؛ هلوق

 ىف بجوأ(4) هنأ كلذ ىنعم : لاقأ") نسحلا ىبأ خيشلا نع ىكح
 هلم نأ لمتخ ؛ انالف لمحأ.انأ : هلوق نأل ؛ جحلا همازلإو وه هجورخ

 امأو . كلذ لمتخال(©) نالفب جحأ انأ هلوقو ء وه جرخيالو , هلام نم

 . دحاوف امهيف باوجلا

 ةكم ىلإ ىشملا ىلع : لاق نميف لاق هنأ دمحم ىبأ نع ىكح |[؟الال]

 ؛ دجسملا نم اجراخ ةكم نم اعضوم وأ ء ةكم تويب ىونو « نيمي ريغ يف

 . دمحم باتك ىف هوحنو « مساقلا نبا بهذم ىف هيلع ءىشال هنأ

 ىشملا هسفن ىلع لعج الجر نأ ولو : ىضاقلا ليعامسإ لاق [؟74]

 هل انلقو . ىشملا هانمزلا امل مارحإلا نود هيف ةالصلا ديري ؛ ةكم دجسم ىلإ

 نأ هل زيجملال انأ ريغ . ابكار تئش نإو . الجار تكش نإ . ةكم دجسم تئأ

 .(5)امرح الإ ةكم لخدي

 اهيف هيلع بجوي مل ثيح . هوحنو ةكم ىلإ قالطنالا ةلأسمل ضقانم نيتلأسملا الكو

 ةضقانم حضوأ ىلوألا ةلأسملا نكل . اهريغ نم دكآ اهنايتإ بوجو نأ عم ءىش

 . فلاخملا نم اضارتعا مظعأو

 باجأف هضعب وأ تيبلا ركذ برضلا ةلأسم ىف هنأب قيرفتلا ةلع مهضعب ركذ دقو
 هريغو تيبلا ىلع ةلمتشم ىهو ةكم ركذ امنإ قالطنالا ةلأسم ىفو « نايتإلا موزلب

 . هيلع ءىشال هنأب باجأ اذلف

 ىف فنصملا بهسأ دقف 4١٠ل بيذهتلا : رظناو « "40/# ليلجلا بهاوم : رظنا

 ْ . ةلأسملا هذه

 - جا« ح : ىف تسيل 00

 . ١5/7 ةنودملا : رظنا (؟)
 . هتمجرت تمدقت دقو ىسباقلا ىنعي )م

 .مد: ىف تسيل (4)

 .م: ىف تسيل (4)
 . 48/١" ةنوعملا ء 80/١" عيرفتلا : رظنا (5)

 ةكم لخد - سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ حيحصلا ىف تبث نكل : تلق

 . هباحصا مرحي ملو مرحب ملف رفغملا هسأر ىلعو اهحتف موي
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 (1) هنيعب هلام نم ائيش ىمسي نأ نيب قرفلا : قحلا دبع لاق ["8]

 لوقي نأ نيبو « هلك هلام كلذ ناك نإو . هعيمج جرخي هنأ ايده وأ ةقدص

 هسفنل ىقبأ دق . نيع ىذلا نألف .« ثلنثلا هئزجي هنأ ؛ ائيش نيعيالو . ىلام

 , كلذ وحنو . هب ملعي مل ثاريم لثم ؛ هملعيالام وأ هرهظ بايث ولو> ائيش

 ء هرهظ بايث لخدأو ,("]«ائيش هسفنل قبي ملف , ىلام : لاق ىذلا امأو
 بجوف « عوفرملا(5] جرحلا نم اذه ناكف . هلام نم هملع وأ . هلهجامو

 أ هللاو .(؟)اذهل ثلثلا ىلع هرصق

 , هعاب ءاش نإ ؛ ىده ءىشلا اذه : لاق اذإ : قحلا دبع لاق [؟80]
 هسبحي مل ةقدص : لاق اذإو . هتميق جرخأو . هكسمأ ءاش نإو ؛ هن جرخأو

 . هتميق جرخيو

 ىف دصقيال هنأ قرفلا نوكي نأ هبشي : هرصتخم ىف دمحم وبأ لاق

 كلذب قدصتي نأ نسحي . هعاتم ةقدص ىفو . هضوع ىلإ الإ هعاتم ىده

 . هنيعب هب قدصت' هنأكف « هنيعب
 2 اعوطت ضرعب( 047 قدصت اذإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق أ؟ لإ

 : اهبا5) قدصتي بوغلا ةميق جرخي نأ دارأف ء ثنحف . هتقدصب فلح وأ
 ؛ اعوطت هتقدمص ىفامأو .(") زوجي نيميلا ىف امأ . فلتخم كلذ

 .(8) زوجيالف

 .م: ىف تسيل (1)

 . ع٠ ىف سيل نيتيدازلا نيبام 0 ()
 .م: ىف تسيل (0)

 . 8٠ص قوربلا ةدع : رظناو . مع ع : ىف تسيل (4)

 . عوطت : ع ىف (4)
 . قدصتيف : م ىف 6

 . زوجتف : ح ىف 00

 . هل زوجتالف : ع ءح ىف 28

 06 _6_/|؛:ب_؟حسسسللممممجشرح#سم
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 لوق ىف لخدي ملف ,(١)ةبرقلل دصاق ريغ فلاحلا نأ ؛ كلذ نيب قرفلاو
 . ثيدحلاو ل بلكلاك هتقدص ىف دئاعلا" مالسلا هيلع ىنلا

 هللاو . قرتفم كلذ رمأف . اعوطت رمع هيلع لمح ىذلا سرفلا ىف جرخ امن

 . ١

 نباو فرطم لاق .« بيبح نبا باتك ىف : قحلا دبع لاق [!؟47]

 ةزعو : هلوقك وهف . اذكه لالجلاو ةمظعلاو ةزعلاب فلح نمو : نوشجلملا

 , هللا تعن نمو . هلل كلذ نأل . هللاب فلاح وه امنإ هلالجو هتمظعو هللا

 ال : لاق وأ ء هللا(4) نآرق وأ . هللا باتكو . كلذكو ,(9) رفكيلو

 وأ « هناحبس هللا ىلإ كلذ فاضأ ؛ رفكيلف . تايآلاوال ء« نآرقلاو باتكلاو

 ةرافك نأ ريغ . ةريثك نايأ(0) ىهو , هللا نمو . هلل كلذ نأل . هضفي ل

 .(")ارارم هللاب فلح نم ةلزنمب(" )نهعمجت ةدحاو

 فلاحلا نأ(8/] ىلإ نيرخأتملا ضعب بهذو : قحلا دبع لاق [58*]
 ,(11) ةرافك ةفص لكل - ثنح اذإ ١(- *) هيلع هنيمي ىف اهعمي4) تافصب

 . ةيدفلل : م ىف (1)

 . *“/١١0 ةبهلا باتك . امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىراخبلا حيحص ىف وه (؟)
 ءا1741/# ()599) ثيدح (؟) باب تابهلا باتك ٠ اضيأ هنع سم حيحص ىفو

 . خلا "... هتبه ىف دئاعلا" ظفلب امهالك

 . ثنحلاب الإ ةرافكال هنأل ثنح اذإ ىأ (م)

 . نارقو : ع ىف (4)

 . ىه امنإو : م ىف (ه)
 .ه: نم تبثملاو مهعمجت خسنلا رئاس ىف ()

 . ؟غهر#* ىقتنملا . 8889/8 ةنودملا : رظنا (0)

 . ع2 ح٠: ىف تسيل 0

 . ةفصب : م 2 6

 . اهيلع : م ىف 4

 . هسكعو ددعتلاب ليقف لاوقأ ةثالث ىلع تافصلاب فلخلا ررك اذإ بهذملا فلتخا (1؟)

 . تددعت الإو ددعتت / ىنعملا ىف ىلوألا ىه ايناث ةروكذملا ةفصلا تناك نإ ليقو

 . ؟؟/“* ةلاسرلا ىلع ىجان نبا حرش : رظنا
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 لوق وهو :(١]هنيمي ىف هئامسأ نم اعيش رركي وأ , هللاب نيميلا رركملا فالخب
 : ملعأ هللاو .(؟/) رظنلا ىف هجو هل

 تل اقيوس لكأي ؛ نمسلا ىلع فلاحلا ىف ركذ : قحلا دبع لاق [؟84]

 . اصلاخ نمسلا ىوني نأ الإ ,« ثناح هنأ ؛ نمسب

 ثنحال . لخ هيف اقرم لكأف . الخ لكأي الأ فلاحلا ىف لاقو [؟486]

 نمسلا ناك انا4) هنأب ؛(9) نيعلأسملا نيب قرفف . لخب خبطامالو ىوني نأ الإ

 .ءهنيع تبهذ دق لخلا ناكو « راحلا ءاملب قيوسلا نم هجارخإ نكحمي

 .(9)اذهل مكحلا قرتفا « ةتبلا هزييق عاطتسيالو |
 نأل امهنيب مساقلا نبا قرف امنإ : ىضاقلا ليعامسإ لاقو [؟87]

 امأو « اقازلإ قيوسلاب قزلأ امنِإو . هلاح ىلع وه قيوسلا هب توتلملا نمسلا
 لخلا مسا ريغ همسا راصو« ةعنصلا نم هطلاخ امب لخلا نع لقتتا دقف . لخلا

 هاروتكد ةلاسر . باهولا دبع ىضاقلل نيقلتلا « 711/8 ليلكإلاو جاتلا : رظنا (1)

 . ؟؟"/١ ةبتاكلا ةلآلا ىلع ء ديعس ثلاث دمحمل

 ىنعم فالخم فوصوملا ىف ىنعم ديفت ةفص لك تناك امل هنإ : مهضعب لوق وهو )0( ٠

 . 7178/9 ليصحتلاو نايبلا : رظنا . كلذل ةرافكلا تددعت ىرخألا

 . ١ل فنصملل بيذهتلا باتك ىف نيتطصوسبم اهلبق ىتلاو ةلأسملا هذه رظناو

 . تكنلا ىف اهركذ قبس ىلإ كانه فنصملا راشأ دقو

 . 498/9 ةنودملا : رظنا (©)

 . هنا: م ىفو . هناف: ع ىف (4)

 وهو . ةنودملا ىف مساقلا نبا اهركذي ملو . فنصملا نم سامتلا هذه قيرفتلا ةلع (6)

 هذه ىف عجري نأ قرفلا ىف لاقي نأ نكميو  ىل رهظي امك - فعض هيف قيرفت
 نمسلا مدؤي نأ ترج ةداعلاف . انمس لكأيال فلح نمف . فرعلا ىلإ ةلأسملا

 اصلاخ هيوني نأ الإ افناح نمسلا ىف لعج اذلف . هدحو مدؤويف لخلا امأو « هريغب

 ١ هللاو

 اذه انركذ دقو : لاق مث بيذهتلا ىف ةطوسبم ةلأسملا هذه فنصملا ركذ دقو : تلق

 رثكأو حضوأ انهه انركذامو « :ليعامسإ مالك كانه تركذو .« تكنلا باتك ىف

 . ةدئاف

 . 6مل بيذهتلا : رظنا
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 ىتم هنإف « هنيعب لخلا اذه لكأي الأ فلح ول نكلو , لخلا ىنعم ريغ هانعمو

 , الخ نوكي نأ نع لاحتسا دقو . ردق ريغأ١] ىف وأ ردق ىف ائيش هنم لكأ
 .(؟) ثناح وهف « لحتسي مل وأ

 جرخ امم لكأف « ائيش لكأي الأ فلح اذإ : زاوملا نبا لاق [" 8177 ]

 محشلا ىف مساقلا نبا دنع ثني اًممإف . هيلع فلح ىذلا ءىشلا كلذ نم

 نم زبخلاو . محللا نم قرملاو . بيبزلاو رمتلا نم ذيبنلاو .« محللا نم

 اميف هيلع ءىشالف ءايشألا هذه ريغ امأف .(")بنعلا نم ريصعلاو ؛ حمقلا

 ةين هل نوكي وأ . همزليف . هنم : لوقي نأ الإ « هيلع فولحملا نم. جرخي

 .(4) ببس وأ
 وأ « ةلخنلا هذه بطر تلكأال فلح اذإ : بيبح نبا لاقو [184]

 هذه بطر نم : لاق هدنع ءاوسو . ةرقق لكأب ثنع هنإف « بطرلا اذه

 بطرلا اذه : لاق وأ بطرلا اذه نم : لاق ءاوسو . اهبطر لاق وأ . ةلخنلا

 اذه تلكأال : لاق اذإ كلذكو .(4)ةرق هلكأب ثنحي هنإف ء نم : لقي لو

 لوقلا اذهو 57 هنم دلوتام لكأيالف , ةاشلا هذه نبل لاق وأ « هنيعب نبللا

 . هربدتف . لعأ هللاو .(8) مساقلا نبا نع زاوملا نبا( 79 ركذ امم سيقأ

 .م ا(. ح : ىف تسيل 0(

 . ؟860/ ليلكإلاو جاتلا : رظنا (؟)

 .10-191/./# . 73" /# ليصحتلاو نايبلا : رظناو .« ه06.48/؟9 ةنودملا : رظنا (+)

 . ؟95/* ليلكإلاو جاتلا : رظنا (4)

 . هرت نم: م ىف (ه)
 . 55/17 ةنودملا « */١97١0-1971 ليصحتلاو نايبلا : رظناو . اهنم : ع ىف (5)

 . هركذ امم : ع ء ح ىف 0

 ةسمخ ىلع ثنحلا رصق مساقلا نبا لوق نأ سيقأ بيبح نبا لوق نوك هجو (م)

 نم عنملا ىضتقيف بيبح نبا لوق امأو . هل هجوال اذهو , اهريغ نود ءايشأ

 . سيقأ ناكف هلكأ مدع ىلع فولحملا نم دلوتام عيمج



 ( 41؟)

 الأ فل نأ نيب ةقرفتلا ىف : هرصتخم ىف دمحم وبأ لاق [145]

 عم محللا> : امل لكأف ءامحش لكأيال وأ ء امحش لكأف ء امل لكأي

 لخديالو . محللا مسا ىف محشلا لخد دقف ؛ محل مسا هيلع عقيأ «١7 محشلا

 (؟) يدا محل هللا مرح دقو ٠. هعم اعمتجمالو ءادرفنم محشلا مسا ىف محللا

 مرحو . محللا مسا تحت لخد هنأل ؛ همحش ركذ نع همحلل هركذ بانف

 مف(؟)[امهموحش مهيلع انمرح ...] : هلوقب محشلا ليئارسإ ىنب ىلع هناحبس
 . محللا محشلا مسا ىف لخدي مو  محللا ميرتأ؛)«اذهب مهيلع> عقب
 .1©/محللا ىف فلاخحلاو , محشلا ىف فلاحلا نيب كلام قرف اذهلف

 ءرادلا هذه نكسيال نأ فلح ىذلا ىف باتكلا ىف لاق [؟90]

 11/7 ثنحيي هنأ : هعاتم( 17 ىقبيو

 (9) ةطاقسلاو (67دتولا لثم ىقبي نأ الإ : مساقلا نبا نع دمحم لاق

 )0١(. يلع ءىشالف

 هذخأل دوعيال نأ(3؟) ىلع كلذ كرت(11) نإ اذه : انخويش ضعب لاق

 ,(1)] ثنح هذخأ ىلإ عجريل هكرت نإ امأف . هرمأ ةفخل

 . محشلا عم محللا نأل : ع ىف نيتيوازلا نيبام 00(

 )٠0( هب هللا ريغل لهأامو ريونخلا محلو مدلاو ةقيملا مكيلع تمرحأ : ىلاعت هلوقب ...|
 ةيا ةدئاملا ةروس . ةيآلا ” .

 . ماعنألا ةروس نم ١45 ةيآلا نم (#)

 . مهيلع اذهب : ع « ح ىف نيعيوازلا نيبام (4)
 . هء//” ةنودملا : رظنا (ه)

 . ىقبيف : م ىف (5)
 . ه8-ه1/” ةنودملا : رظنا (0)

 . (دتو) . برعلا ناسل . بشخلا نم ضرألا وأ طئاحلا ىف زرام : دتولا (8)

 ناسل : رظنا . بايثلاو ماعطلا نم هب نواهتي امم ءىشلا نم طقسام : ةطاقسلا (9)

 . (طقس) . برعلا
 ) )1١ليصحتلاو نايبلا : رظنا ٠١8/7 ”:0ه/* ليلكإلاو جاتلا ء .

 .اذإ : م ىف (3:)

 .م: ىف تسيل (10)
 . 158/9 ليصحتلاو نايبلا : رظنا (1)
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 وكسيال فلاحلا ةلأسم ىف دمحم ىبأل تيأر : قحلا دبع لاق [591]

 امهايإ اهوسكي الأ فلح ىدنع هانعم : لاق )١(. نيبوغلا نيذه هتأرما

 كلذ قرافف . امهدحأالو امهسبلت الأ ؛ هدصقم ناكف . نيقرتفمالو نيعمتجم

 ,(؟) هاون هنأ ء اتيزو ازبخ وأ .انيجو ازبخ لكآال : فلح ىذلا ىف هباوج

 . سانلا فرع كلذ ىلعو . لكألا ىف ناعمجي امهنأ كنيذ ىف فراعتملا نأل

 امهتأ سانلا دنع فراعتملا نابوغلاو ,(4] هعيون امهعمجال نأ ىون(؟)اذإو

 . اقرتفاف « نيقرتفمو(5) نيعمتم ناسبلي
 ثرو دقو . لام هلام قالطلاب فلاحلا ىف : باتكلا ىف ركذ [؟9؟]

 .(5)] ثنحيالف هملعيالام ىون نإ هنأ هب معي مل الام

 تماق نإوو « ةلأسملا هذه ىف(") ىوني : نييورقلا ضعب لاق [595]

 . ملعأ هللاو . ةدعبتسم ريغ ادج ةنكمم ركذ امل هتين نأل 48)ةئيب هنيمي ىلع

 لبق ةقدصب هيلع قدصت ولو : مساقلا نبا نع زاوملا نبا لاق [؟94]

 « هيلع ءىشالف . اهلبقأال : لاقف ؛ هنيمي دعب اهب لع مث . اهب ىلعي ملو , هنيه
 ؛ هيلع ءىشال : ليقو « هيف كشالا4) ثنحيف ء اهب لع نيح اهلبقي نأ الإ
 . اهلبق موي هلام ىف تراص امنإ اهنأل

 ىلع لخدال فلاحلا ةلأسم ىف مساقلا نبا لوق : قحلا دبع لاق [؟9ه]

 ىوني نأ الإ . ثنحيال هنأ هيلع فولحملا هيلع لخديف .ء انعيب نالف

 . ه”/؟ ةنودملا : رظنا (1)

 . ؟08-؟ها//#* ليصحتلاو نايبلا ء 4ة/* ةنودملا : رظنا (؟)

 . اذإف : ع 2 69

 . هباوج بسح هتيتفاو هتين نع هتلأس ىأ )0

 . ناعمتجم : م ء ح ىف )هز

 . ه7 ةنودملا : رظنا (5)

 . هتنيب : ح ىف 4

 . ثنحف : ع ىف (9)
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 , هتعاس نم جرخ اذإ ؛ كلذ ىنعم نوكي نأ لمعك .(؟)تيب ىف(١) هعماجيالا

 دعب سلجو . ىخارت نإ امأو ,(؟] هيلع هلوخد دعب سلجيو « خارتي لو
 ءادتباك كلذ ريصيو ,(4) ثنحيف « اردابم جرخي ملو « هيلع فولحملا لوخد
 . جورخلا ىف هتأرمال نذأي الأ.: فلاحخلا ىف لاق امك . هيلع وه هلوخد

 ءادتباك اهجورخم هملع دعب اهل هكرت لعجف « اهب لع مث . هنذإ ريغب تجرخف

 نأ لمتحي دقف . هثنح بوجو ىف نيبأ ةلأسملا هذه تناك نإو ,(0) نذإ

 ملعأ هللاو . ءاوس انوكي

 اماعط لجرل لكأيال فلاحلا ةلأسم ىنعم : نييورقلا ضعب لاق [[97]

 هنم لكأيف . ازبخ همعطيف « ةيلع فولحملا(5)«ىلع فلاخحلا» نبا لخديف

 عفتنيال « ماعط نم هنبال بهوام در هلف . ارسوم يل (5) ناك نإ :(7) بكي

 ناسنإلا هلواني(9) امم اذه هبشو ةرمتلاو ةرسكلاك « تقولا ىف هلكأب الإ هب

 سيلف « ىلع ىنبا ةقفن : لوقي بألا نأل . لكأي وهو . هيلع لخدي نمل

 ناك . اهدري ملو ء اهلكأ املف> . ىنذإ ريغب ائيش اهنم ىنع لمحي نأ دحأل

 .(11) هيلع فولحلا لجرلا زبخل(١1) هنم الوبق كلذ

 . دحأو تيب ىف هعم عمتج ىأ 0(
 . ه/7 ةنودملا : رظنا (؟)

 . ثنحف :ع ىف (4)
 . هه/7 ةنودملا : رظنا (ه)

 . م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (1)
 . ه4/؟ ةنودملا : رظنا . اثناح هارأ لاقف كلذ نع كلام لكس (0)

 هج ىف تسيل 0

 . نمل: ح ىف )

 . م : ىف تسيل 0(

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (1؟؛)
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 شيع ناكو « هنبا ةقفن همزليال ىتح اًيدع فلاحلا بألا ناك ول امأف

 لجرلا كلذ هاطعأف . اهوحنو تاقدصلا نم بألا ريغ دنع نم دلولا

 .(1) كلام لوق ىنعم اذه . ثنحي مل. بألا هنم لكأف . ازبخ هيلع فولحملا

 . ملعأ هللاو

 همعطأف . هيلع فولحملا ىلع فلاحلا دبع لخد ولو : قحلا دبع لاق

 اذه ىف هدلوو هدبعو . اضيأ ثنحل . ملعي ملو , فلاحلا هنم لكأف . ازبخ

 نوكي نأ الإ . اهريثكو ءايشألا ليلق نم هديعل بهوام در هل نأل . ءاوس

 . لام نم( 17ه بهوام در هل سيلف . نيد دبعلا ىلع
 قالطلاب فلاحلا ةلأسم ىف باتكلا ىف عقو : قحلا دبع لاق [151]

 نإ . ثنحب م( هنيد فافك اناك نإ ؛ نانوهرم نابوث هلو . ابوث الإ كلميم

 هتين كلت تناك اذإ . ال وأ هنيد فافك(4) اناك ءاوسو ,(4/ هعبن كلت تناك

 . رمع نب ىب لاق كلذكو ,(77 تدحيبل

 فلح اذإ ةين هلو ,. لضف امهيف ناك اذإ ثنخال امنإو : دمحم وبأ لاق

 , لضف امهيف ناك نإ ؛ ثناح وهف ء هل ميرغل فلح نإ امأف . اعربتم

 .(8/ « هتين انههج (/) هعفتتالو

 نإ  روجأم وهو . كلام دارم نايب ىف  ىلاعت هللا همحر  فنصملا دهتجا اذكه ()

 نالفل لكأيال فلاحلا نأ - ملعأ هللاو - ىل رهظي ىذلا نكلو - ىلاعت هللا ءاش

 وهو . لكأ اذإ اثناح نوكيف لاح ىأب هيلع هنم ةنملا عطق هدارمو هدصق . اماعط

 . ملعأ ىلاعت هللاو . كلام دارم

 . هدبعل : ح ىف 4

 . هتيد: ع ىف (0)
 . ه/؟ ةنودملا : رظنا (4)
 . ناك : ع ىف )هز

 . ثنحيالف : م ىف )3(

 . هعفنيالو : ح ىف 000

 . انهه هتين : م ىف نيتيوازلا نيبام (4)



) 450 

 ان ,(1١)اهاسكف . هتأرمال بهوال فلاحلا ىف دمحم وبأ لاق [[54]

 . ةبهب تسيلف . همزلت ابايث تناك نإ امأف . همزلت ىتلا ةنهملا بايث ريغ ىنعي

 . اهبهي ملف ٠ همزلي رمأ وهو

 نيضقيل : فلاحلا ةلأسم ىف انخؤيش ضعب لاق : قحلا دبع لاق [[99]

 ريغ نالفل ليكو ىلإ قحلا عفد نإ :(5) هعقو لجأ ىلإ هيلع هلام انالف

 ناطلسلا ناك نإف . كلذ ىلع دهشأو (4) نالف باغ امل هيلإ(") ضوفم

 م هيلإ اضوفم اليكو ناك ولو . ثناح وهف « هيلإ لوصولاو هدوجو رذعتيال

 امهيديأ هيلإ ضوفملا ليكولاو ناطلسلا نأل ؛ ناطلسلا ىلإ هعفدك . ثنحي

 . معاف ,(0) وحلا بحاص ديك

 فلاجلا ةلأسم ىف ةقرسلاو توملا نيب قرف امنإ : قحلا دبع لاق [20]

 ةبادلا هذه نبكريل وأ . بايغلا هذه 17 نسبليل وأ . ادغ ماعطلا اذه نلكأيل

 نأ لاحتسا ,(7) ةعيم ىهو . مت اذإ لجألا نأل , ادغ دبعلا اذه برضي وأ

 قراسلا هنكم ول ةقرسلا ىفو . اهيف كلذ(4) نكمي مو . هيلع فلحام لعفي
 رمأ قراسلا دنع اهنوكف ؛ هيلع فلحام لعف هنكمأ . لجألا دنع اهنم

 . 5؟/9 ةنودملا : رظنا (91)

 | . 54/9 ةنودملا : رظنا (؟)

 ىتلا ةماعلا ىهو ضيوفت ةلاكو نوكت نأ امإ ةلاكولاو . ضوبقم : م. ح ىف (م)

 ةيادب : رظناو . ضيوفت اهيف نوكيالف نيعم ءىشب ةصاخ وأ ,ءءىش لكب نوكت

 . 194/86 ليلجلا بهاوم . ”"ع/* دهتجملا

 . هيلإ ضوفي مل ىذلا هليكو ىلإ نالف باغ امل قحلا عفد نإ ىأ (4)

 هعفد . دجوي مل نِإف . ضوفملا ليكولا ىلإ قحلا عفدي هنأ  ةلمجلاب  ةلأسملا ىنعم (ه)
 ريغ ليكولا ىلإ هعفديالو . قحلا بحاص ماقم ناموقي امهنأل . ناطلسلا ىلإ

 . اثناح حبصأ الإو , هيلإ لوصولا وأ ناطلسلا دوجو رذعتي نأ الإ هيلإ ضوفملا
 ملعأ هللاو

 . نسبليلو : م ىف (5)
 . ةبادلا ىأ (0)

 . نكي مله : م ىف 0



 ( ه0 )

 رذعيال . نلعفيل : فلاحلا نأ مساقلا نبا لصأ نم نأل(١) هب رذعيالد

 قرافي الآ فلاحلا ىف لاق امك « كلذأ؟) ىوني نأ الإ . ةبلغلاو هاركإلاب

 .(4) كلذ ىوني نأ الإ ء ثنخيأ ")هنأ ؛ هنم رفف , هقحب الإ هميرغ

 , هميتي تامامح نحيبذيل فلاحلا ةلأسمو : قحلا دبع لاق [201]

 هدوجول (1/ اليحتسم اهيف لعفلا ناك ذإ ,(4)اهيف هثنخي مل « ةتيم اهدجوف

 الماح تيفلأف . اهعابف « هتمأ نعيبيل فلاحلا ةلأسم فالخب ىهف . ةتيم اهايإ

 ناتلأسملاو . كلذ مساقلا نبا مزلي سيلو ء اهب نونحس هضقان دقو . هنم
 ريغ اهيف() هيلع فلح ىذلا عيبلا لعف . ةمألا نأل كلذو . ناتقرتفم

 عنم راصف « هيلع هرظحو . كلذ نم عنم ىذلا وه عرشلا نكل . ليحتسم

 نم نأ انمدق دقو « كلذ( 8/7 لعف نم هعنم ىمدآ عنمك عيبلا نم هل عرشلا

 نأ الإ . ةبلغلاو هاركإلاب روذعم ريغ نلعفيل فلاحلا نأ مساقلا نبا لصأ

 .11/كلذ ىوني

 . هب دتعيال : م ىف نيتيوازلا نيباه (1)
 . ؟588-83/* ليلجلا بهاوم , 54/* ةنودملا : رظنا (؟)

 . ”٠0< ةنودملا : رظنا (4)

 . 5ه/* ةنودملا : رظنا (ه)

 . خسانلا نم هلعل ىوحن أطخ وهو ليحتسم : م ىف )3(

 , .٠ اهيلع : م ىف 0

 . ةقباسلا ةلأسملا رظنا (و)
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 لوألا قتغلا باتك

 (؟) هميب قمعلاو(١) ريبدعلا تيأرأ هلوق : قحلا دبع لاق [0؟]

 لعجي نأ الإ . هيلع قتع ثنح. اذإ نيميب قتعلا نأل . معن : لاق ؟فلتخأ

 امك كلذ نوكيف . اذك لجأ ىلإ دبعلا ةمدخ دعب وأ « نالف توم دعب هثنح

 ,(*/ لاق

 امل « ريبدتلا نعو . ثنح ىلع اهيف نوكي نيميب قتعلا نع هلأس امنإ

 اهيف وه نيميب قتعلا نأل ؛ توملا دعب ثلثلا نم امهنوك ىف ناعمتجي امهآر

 اناك املف . ثلثلا ىف ناك تام ىتح هنيمي ىف ربي مل اذإ ؛(4) ثنح ىلع

 نوكي نيميب قتعلا نأل ؛ معن : لاقف ؟نافلتخي له : هلأس اذه ىف نايواستي

 دعب هثنح لعجي نأ الإ , توملا دعب ثنح ىتح هيف ربي مل اذإ  ريبدتلا لغم

 نوكي ةراتو .« توملا دعب نوكي ةرات قتعلا راصف . لجأ ىلإ وأ ,نالف توم

 . مولعم لجأب وأ . نالف تومب اقلعم

 (7/ نافلتخم امهف . ثلثلا ىف توملا دعب نإ (6) (/دبأ نوكيال> ريبدتلاو

 ىف عابيال ربدملا نأ كلذو . رخأ ماكحأ ىف اضيأ نافلتخيو .ةهجلا هذه نم

 ىف عابي ثنح ىلعا")اهيف وه نيميب قتعلا ىفو . ثدحتسم نيدل ةايحلا
 ؛ ربلا ىلع رداق وه نيميلا بحاص نأل . عضوملا اذه ىف اقرتفا امنإو « نيدلا

 . ربدملا باتك ىف - هعضوم ىف  هفيرعت رظنا (1)
 . رح ىدبعف اذك لعفأال وأ . اذك تلعف نإ فلحب نأ لثم (؟)
 . "50/9 ةنودملا : رظنا (©)
 قتعي هنإف تام ىتح اذك لعفي ملف اذك لعفأ مل نإ لاق اذإ ثنح ىلع نوكي امن )ع(

 الإ ثنحيالو هنيمي نم رب ىلع هنإف اذك تلعف نإ لاق ول فالخب . ثلثلا نم هيلع

 . قتع هتثرو مزلي مل تام نإو لعفلاب
 . "89/5 ليلكإلاو جاتلا : رظنا

 . نوكيال ادبأ : م ىف نيتيوازلا نيباه (4)

 . نافلتخي : م ءع ىف )0(

 . ليميف : م ىف (0)
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 رلعأ هللاو

 ىف(5) ربدملاب ثلثلا قيض دنع(؟)أدبي (")انفصو ىذلا ىنعملا اذهلو
 . ثنح ىلع اهيف وه نيمي ىف هتيرحب فلح دبع ىلع . ضرملا ىف وأ ةحصلا

 .(7] هعفر ىلغ ردقيال ريبدعلاو ٠ قتع دبعلل لصخالف « ربلا ىلع اهيف ردقي
 مث , هقتعأف « بوثب ادبع عاعبا اذإ : هلوق : قحلا دبع لاق [20*]

 .(8/]دبعلا ةميق هيلع « بوغلا قحتسا
 بوثلا عفاد ناك اذإ دبعلا ةميقب عجري امنإ : انخويش ضعب لاق [204]

 ذوخأمللف . هقحتساف . بوثلا بحاص قأف .« دبعلا هب عاتباف . لجر بوث

 .(١1)«لعأ هللاو» . هدبع ذخأو « ديعلا قتع ضقن بوثلا هذي, نم

 , كتعب نإ : هدبعل لئاقلا(١) ةمربش نبا ليغق : قحلا دبع لاق [.ه]

 1 . هعفد : 1 ف 0(

 . ١076/9 ةلاسرلا ىلع قورز حرش : رظنا (؟0)

 . ح : ىف تسيل 28

 . ثلثلا ىف أدبي : م ىف )ل

 . ربدملا : عم ح ف )هز

 . لصحف : ع « ح ىف )0

 . "64ص قوربلا ةدع : رظناو . هعفد : م ىف (0)

 . "5.0/9 ةنودملا : رظنا (م)

 . م : ىف تسيل 0

 )٠١( ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام .
 . ىضاقلا . ىفوكلا . ةمربش وبأ . ىضلا ناسح نب ليفطلا نب ةمربش نب هللا دبع (1)

 امك . ىذمرتلا الإ ةعبرألاو ؛ مُمسمو خيراتلا ىف ىراخبلا هل ىور « نيعباتلا نم

 . . ه44١ ةنس ىفوت . بيرقتلا ىف

 ريهاشم باتك . ٠7ص :بيذهتلا بيرقت . 560-5601/ه بيذهتلا بيذهت : رظنا

 ريبكلا خيراتلا . ؛8#/؟ لادتعالا نازيم . 8١ص نابح نبال راصمألا ءاملع

 . "5//40 ءالبنلا مالعأ ريس ء ”8/ه خيراتلا ىف لماكلا . 17١1/ه ىراخبلل
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 ناك امل هنأ كلذو . نسح ليث ]١(, رح وهف تم اذإ : لئاقلاب ء رح تنأف

 كلذكف « دبعلا قتع بوجو نم كلذ عنمي مل مث . هتثرول لام ريصي هتاومب

 اكلم راص دق ناك نإو « عئابلا ىلع قتعي ؛ رح تنأف . كتعب نإ : لئاقلا

 047 ميلان ")اني م00 نع دق هنأل « ءارشلا دقعب ىرتشملل

 حص دقو . بجو قتعلا نأل ؛ عئابلل انهه دبعلا لامو : نونحس لاق

 .(4) عئابلل لاملا

 لاملا ناك , دبعلا لام ىنثتسا دق ىرتشملا ناك ولو : قحلا دبع لاق

 لاملا هل حصير ملف « قتعلا لجأ نم ضقتنا دق ىرتشملا ءارش نأل . دبعلل اعبت

 . دبعلل اعبت ناكف . هسفنل هقبي مل عئابلاو « ىنثتسا ىذلا

 وهف « ءىشلا اذه تعب نإ : لاق ولو : انخويش ضعب لاق [07]

 ربجال ةقدصلا نأل « قتعلاب(17 نيميلا فالخب عيبلا ضقني مل . هعابف « ةقدص

 انإو . نيميب اهنأل نيكاسملا ىلع وأ . هنيعب لجر ىلع تناك . اهجارخإ ىلع

 ىذلا نمثلاب ةقدصلا هل بحتسيو « نيمي ريغ نم("]هلتب ناك اميف اذه قرتفي

 ١( ةنودملا : رظنا 9/51١” .
 ( هل ناك : ح ىف .

 ) نهترم : م ىف .

 ( ةنودملا : رظنا 9/.5” .

 هنإ لاق نم لوق سايقلا : دشر نبا نع "0/5 ليلكإلاو جاتلا ىف نكل : تلق
 هيرتشمل دبعلا لوصح دعب عئابلا نم عقو امنإ قتعلا نأل عئابلا ىلع ءىشال .

 ليلجلا حنم . "59/4 ريبكلا حرشلا ىلع قوسدلا ةيشاح : رظناو 81-980/9" .

 ) )6ضوعب كلم ىلإ كلم نم جرخي نأ امإ : هجوأ ةثالث ىلع هديس نع دبعلا جورخ
 هل عبات هل امف ةيرح ىلإ كلم نم جرخي نأ امإو , طرشلاب الإ هلام هعبتيال اذهف

 فلتخاف ةقدصلاو ةبهلاك ضوعبال قر ىلإ قر نم جرخي نأ امإو , طرشلاب الإ

 ةلاسرلا ىلع قورز حرش : رظنا “"//الا١ .

 ) )5نمثلا : م ىف .
 ) )0قوسدلا ةيشاح : رظنا . لجّؤملا ريغ لاحلا وه : لعبلا 70/8/64 .



 (؛5)

 .(5) فلتخ(١)اذهف ؛ هب هيلع موكحن وهف قتعلا امأو ؛ ضبق

 , رادلا تلخد نإ : لاق اذإ : بهشأ لوق : قحلا دبع لاق [40/]

 نم هدنع ناكام هيلع قتعيال هنأ , اهلخدف . رح ادبأ هكلمأ كولمم لكف

 ,(4) ع ةياور ىلع مساقلا نبا٠مالكل فالخب سيل ,(") نيميلا موي ديبعلا

 نبا مالك ىف لاؤسلا نأل ء رخآ لاؤس وهو . ةحيحصلا ةياورلا ىهو

 ؛(5) رس هكلمأ كولمم لكف « ادبأ رادلا تلخد نإ : ىبحي ةياور ىلع مساقلا

 .(57كلملا ىفال رادلا لوخد ىف ادبأ ركذ

 نإ : مساقلا نبا مالك ىف ديري .« ىرخأ ةياور ىفو : دمحم وبأ لاق
 . ادبأ هكلمأ كولمم لكف « رادلا تلخد

 اهنكل . فالخ بهشأ لوق ةياورلا("] هذه ىلعف> : قحلا دبع لاق

 همحر دمحم وبأ لاق امك . باوصلا(45) ىه ىحي ةياورو «٠ ةحيحصب تسيل

 . هللا

 اذك تلعف نإ : لاق اذإ مساقلا نبا ةلأسم امأو :(9)<قحلا دبع لاق>

 قتعلا همزلي : اهيف لاق اف ء رحأ'١]ةبلاقصلا نم هكلمأ كولمم لكف « ادبأ
 ,(11] هركذام رخآ ىلإ . هنيمي دعب ةبلاقصلا نم هكلميام لك ىف - ثنح نإ

 .اذهو:م ىف (0)
 . 748-744/» ليصحتلاو نايبلا : رظنا (؟)

 . 58/٠" ةنودملا : رظنا . لبقتسي اميف كللملا دارأ امن هنأ لع ادبأ لاق امل هنأل (©)

 . هتمجرت تقبس دقو . ًاطوملا ىوار ىبي نب ىبي وه ىبحيو ء ح : ىف تسيل 0(

 . "515/17 ةنودملا : رظنا . فلح موي هدنع ناك كولمم لك قتع ثنحلاب همزليو (ه)

 . "81/5 ليلكإلاو جاتلا : رظنا (5)

 . هذه ىلعف هذهف : ح ىف نيتيوازلا نيباه (0)
 .وه:م ىف (4)
 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (9)
 نومخاتي « روعشلا بهص « ناولألا رمح ليج : ةبلاقصلا : برعلا ناسل ىف لاق (16)

 . مورلا لابج ضعبو رزخلا

 . (بلقص) : رظنا
 . "57/9 ةنودملا : رظنا (13)



) :( 

 ريغ ةلأسملا لمح اذه ىلع « ءىش ةبلاقصلا نم نيميلا موي هدنع نكي مل هنأل
 نيميلا موي هدنع ناك ول امأو . اذه ةحص نيبت ةمدقتملا ةلأسملاو . دحاو

 .(1) كلذ ربدتف ٠ مهقتع همزل « ءىش ةبلاقصلا نم

 ءرح ىديعف اذك تلعف نإ: فلح اذإ : قحلا دبع لاق [204]
 .(")ناطلسلا هيلع هعابف ,(5) سلفأف

 ؛ ةلأسملا هذه ىف مساقلا نبا لوق هب هجوي دحاو ريغ تعمس ىذلا

 مث « هيلع عابيل 17 ميدع هنأ رهظيو « هلام( 8) ءىخي نأ(4) نكمأ امل هنأ

 .09) نيميلا هيلع دوعي نأ كلذ لامتحال بجو كلذ دعب ءارشلاب هعجتري
 ا أ هللاو

 لئاقلاك هنع ةطقاس نيميلا نأ ؛ هعاب اذإ(5/ ريكب نبا لاق دقو [43]

 دعب اهجوزتي مث « اثالث اهقلطيف . قلاط تنأف . اذك تلعف نإ : هتجوزل
 ا .(4) هيلع دوعتال نيميلا نأ ؛ جاوز

 : لاق مث , 4١١ل بيذهتلا ىف نيتطوسبم اهلبق ىتلاو ةلأسملا هذه فنصملا ركذ (9)

 . تكنلا باتك ىف هانركذ امم ٍلعتملل حضوأو نيبأ اذهو

 . سلفف : م ىف (؟)
 ةنودملا : رظنا . دبعلا قتعو ثنح هيلع فلحام لعفو هارتشاف اموي رسيأ ولف ()

. 

 . نكمأ ناك : م ىف )

 . ىبي : م ىف (4)
 . هدنع لامال ىأ )3(

 . ١٠ص قوربلا ةدع . ١١ص ىقشمدلل ةيهقفلا قورفلا : رظنا (0)

 اهيقف ناك ء ركب وبأ . ىميمتلا . ىدادغبلا ريكب نب هللا دبع نب دمحأ نب دمحم (0)

 مهجلا نبا هنع ذخأ . هباحصأ رابك نم وهو . ليعامسإ ىضاقلاب هقفت ء ايلدج

 باتكو . فالخلا لئاسم باتكو . نآرقلا ماكحأ باتك هل . امهريغو . ىريشقلاو

 . ها»»6 ةنس ىفوت . عاضرلا ىف

 . /8ص رونلا ةرجش 2. /؟ جابيدلا .ء 1١-6١107/ه كرادملا : رظنا

 . 01/4 ليلجلا بهاوم : رظنا ()



 ( عر

 ريكب نبا لثم ىذلا ليثمتلا اذهو : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق

 ىتلا ةيرحلاو . هلثم ةجوزلا ىف عقو دق هب فلح ىذلا قالطلا نأل . مزليال

 ناكو . هقتعأف « هيلإ ىرتشملا دمعف . هعاب هنأ ولو . اهلثم عقي مل اهب فلح

 دبعلا ىف عقو دق هب فلح ىذلا قتعلا نأل . هيلع ءىشال ثنح اذإ انههف

 هقتعأ ول كلذكو . ةجوزلا ةلأسم هبشي اذهف .« ثداح كلم اذهو . هلغم

 كلم اذه ؛ انركذ امك . هكلم مث . برحلا دلب ىلإ برهف . هسفنب فلاحلا

 . ريكب نبا هلاق اميفال « ناتلأسملا("] هبتشت انههف « ةطقاس(١) نيميلاو ؛ ثداح

 أ هللاو

 هيلع دوعت نيميلا : نيتنثا وأ ةدحاو قلط اذإ(") هاندجو اذإف : اضيأو

 نينتارم وأ ةرم قاللطلاف ,ءااثالث اهايإ هقالط 2 نيميلا(4) هيلع دوعنال اعإو

 نم ىقب دقو . رركتي حاكنلا لثم وهف . رركتي كلملا نأل ؛ دبعلا عيبل هبشم

 ثادحتسا اممإف . هعيب دعب هئارش نم عمال دبعلا نأل . دبعلل هءارش

 هللاو . نيترم وأ ةرم اهقالط دعب ةأرملا حاكت ثادحتساك هعيب دعب هئارش

/ 

 ءاذك لعف نإ ؛ دبع ىف هلا5) صقش ةيرحب فلح اذإ : لاق [ك6]

 عاتبا نإو . ايلم ناك نإ دبعلا قاب هيلع موقو . هصقش هيلع قتع . ثنحف

 . نيميلاف : ع ىف ()
 . هبشنا : م ىف )0

 .ح : ىف تسيل (4)
 .ءارش: ع ىف (4)

 برعلا ناسل , ١٠؟ص ةنودملا ظافلأ بيرغ حرش : رظنا . بيصنلا : صقشلا (2)

 . ”54/» ةنودملا : رظنا (0إ)
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 ناك ىذلا صقشلا امأف ,« ثنحف « هيقاب عاعبا اذإ : زاوملا نبا لاق

  هعاتبا ىذلا صقشلا امأو « ثنحلاب هيلع قوتعمف ؛ فلح(1) موي كلمي

 هدبع ضعب قتعأ نم : باب نم هنأل , قتعلاب هيلع مك ىتح هيلع قتعيالف

 صقش ىرتشا مث . هكيرش ريغ نم هصقش عاب ولو : باتكلا ىف لاق

 ظ .(؟) رخآ ديعك وهو , ثنحي م كلذ لعف مث« هكيرش
 ] ]21١هباصم عاب اذإ مساقلا نبا ةلأسم حصت امنإ : زاوملا نبا لاق ,
 هكيرش ريغ نم عاب دق ناك اذإ . ثنحيال هنأ , هكيرش بيصن١ ىرتشا مث .

 بيصن ىرتشا ول امأو . رادلا لخد مث , هكيرش ةباصم؟]«ىرتشا مث
 قتع رادلا لخد مث « هريغ نم هباصم عاب مث (؟)هباصم عيب لبق هبحاص
 هعيمج كلم نأ دعب عاب ىذلا نأل ؛ هيقاب هيلع موقو « هديبام هيلع

 الوأ لعف دقأ5)ناك امك هزييق ىلع ردقيال ,(5)اعاشم .

 فصنلا عاب نإو : ةيبتعلا ىف مساقلا نبا لاق : قحلا دبع لاق [41؟]

 هبحاص> ةصح ىرتشا مث « هنم اهذخأ ريناندب هبحاص نم هقتعب فلح ىذلا

 بيصن ىرتشا وأ .« ثناح وهف ع.« هبيصن ىلإ(4) هبيصن هلداب وأ(7) < هنم

 . مث: عاى ()
 . ”54/9 ةنودملا : رظنا (؟)

 . م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (©)
 . هتباصم : ع ىف (4)

 .عاشم: ع ىف (ه)
 . ع : ىف تسيل (5)

 . م: ىف سيل نيتيوازلا نيبام (0)
 . بيصن : م ىف 29

 . ١15/١6 ليصحتلاو نايبلا عم ةيبتعلا : رظنا (9)

 غ©؟كظعحلل ح_جبب_ي_
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 هكيرش نم هصقش عاب نإ : غبصأ لاق ,(1) بيبح نبا باتك ىفو

 . بيبح نبا هباعو . هيلع ثنحالف « هيلع فلحام لعف مث . هكيرش صقشب

 .11/ ثنحي لب : لاقو

 نب> نسحلا ىبأ خيشلا نع(؟9 ركذ : قحلا دبع لاق [41؟]
 اذإ هنم نكمي امنإ كلذ نأ :(8]هدبع برض ىلع فلاخلا ةلأسم ىف(4]© ىسباقلا

 . ةلعلال هبرض ىلع فلح نإ امأو . كلذ وحنو « دبعلا همرتجا مرجل ناك

 كلذ نأ 0070 وأ « هيلع فلح ىذلا برضلا(17 لق ؛ كلذ نم نكميالف

 . اريثك وأ اليلق ؛ ملظلا نم ءىش لعف نم دحأ18) نكميالو ؛ لظلا نم
 . اريسي برضلا ناك اذإ . هبرض نم نكمي هنأ ىلإ دمحم وبأ بهذو

 وبأ خيشلا هلاقام سايقلاو . ناسحتسا دمحم ىبأ نع ىكح ىذلاو

 معأ هللاو .(9)نسحلا
 قرفلا : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق( ١٠)«قحلا دبع لاق» |4314[

 ]1١(: ةكلمملا لوق نيبو « ىسفن ترتخا : دبعلا لوق نيب مساقلا نبا دنع

 ء قرافت وأ ميقت نأ ىف اهكلم امنإ . ةجوزلا نأ (015) ىسفن ترتخا

 انأل « عيبلل هسفن راتخي نأ نكميف . دبعلا امأو « قالطب الإ نوكيال قارفلاو

 . ةحضاولا دصقي (1)
 . 7118/١6 ليصحتلاو نايبلا : رظنا (؟)

 . ىكح :عع.جح ىف (0)

 .عاب حب: ىف تسيل (:4)
 . ”ههر/* ةنودملا : رظنا (ه)

 . لاق : مىف (9)

 . رثكأ وأ:م ىف (0)

 . نكميالف : عم ح 2 )م

 . 4/ا/-4١/490/5 ليصحتلاو نايبلا : رظنا (9)

 )١( ع. ح: ىف سيل نيتيوازلا نيبام .
 ناك نأ دعب اهديب قارفلا رمأ لعجيف كرمأ كتكلم دق اهجوز اهل لوقي ىتلا ىه (1)

 . هدي ىف

 . ”الء-مو/97 ةنودملا : رظنا (1؟)
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 ةقدصلاو ةبهلاو عيبلا نم ىتش ناولأب هدي نم جرخيو> هديس قرافي هاندجو

 . قتعلا هب تدرأ : لوقي ىتح اقتعأ ١06 ىسفن ترتخا : هلوق نوكيالف

 .(1) قرتفم اذهف . قالطلاب الإ هتمصع نم جرختالف ةجوزلا امأو

 امإ دبعلا نأل ؛ كلذ نيب مساقلا نبا قرف امنإ : هريغ لاقو ]4١5[

 لبق هنأ انل رهظأ دق ناك ىقتع تلبق دق : لاق ولف « احا رص.” هقتنع هكلم

 ظفلب نيبي نأ نعا؟ك) لدع املف « رايخلا ىف ةأرملاك ذئنيح نوكيف . هل لعجام

 ناك « لوبقلا(")[ىف] ميرص ريغ ظفلب(أ) باجأو . لوبقلا ىف(0) ميرص
 تدرأام : تلاق نإف 087 تدارأام لأست اهنأ ىرمأ تلبق دق لوقب ةريخملاك

 .(8) هريغ لوق نم نسحأ انفصو ىذلا اذهب مساقلا نبا لوقو : لاق

 .(١1)«لعأ هللاوإ)

 ىف نيكيرشلا ةلأسم ىنعم نوكي نأ لمت : قحلا دبع لاق [417]

 فلكيو ,(37/ هعيرج(7)31 < سمأ دجسملا> لخد ناك نإ امهدحأ فلحي ؛ دبعلا

 )١( ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام .
 . "89/5 ليلكإلاو جاتلا ,ء ”58-*54/غ ريبكلا حرشلا : رظنا (0)

 . هسفن قتع دبعلا كلم ديسلا نأ ىنعملا (©)
 . |دع : ع 6 . )ل

 .حرص:م ىف (4)
 . باجأف : م ىف (5)

 . قايسلا اهيضتقي ةدايز (0)
 . ”497ص قوربلا ةدع : رظنا )0(

 هب دري مل نإو . ىسفن ترتخا هلوقب قتعي دبعلا نأب لوقي ىذلا بهشأ هب دصقي (9)
 . هسفت رمألا ىف قتعلا ةدارإ الإ هسفنل هرايتخال ىنعمال هنأل ء قالطلاك قتعلا

 . 54/6-556 ريبكلا حرشلا ىلع ىققوسدلا ةيشاح : رظنا

 . ع٠ ىف سيل نيعيوازلا نيبام (1)
 . دجسملا سمأ : ع « ح ىف نيتيوازلا نيبام (1:)

 هقتعب امهنم دحاو لك فلحي ىنعملاو . فلحي عراضملا لعفلا رورجملاو راجلا قلعتم (1)
 . هيلع فلحام ققحت نإ
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 ©« نبيرسوم اناك(؟) نإ امأف> 2 نا رسعم نيفلاحلا نأ ,(1) لكم دقل : رخآلا

 . ثنح هبحاص نإ : لوقي هنأآل « هبيصن دحاو لك ىلع قتعي نأ ىغبنيف

 ارسوم رخآلاو ارسعم امهدحأ ناك ولو . دبعلا قاب ىف ميوقتلا هيلع بجوو
 قتع نإو . ثناح هبحاص نإ : لوقي رسعملا نأل « رسعملا("7 بيصن قتعأ

 ىف مساقلا نبا لوق ىلع ءانب هرارقإب ذخؤيف . هيلع موقيو . همزلي دبعلا قاب

 امهنم دحاو لك دهشي وأ « هبيصن قتعأ هبحاص نأ دهشي نيكيرشلا دحأ
 ءاش نإ>  احيحص هدجت كلذ ريدعف ((47 هبيصن قتعأ هنأ هبحاص ىلع

 . (6)هللا

 ]/ ]41١كرمأب كتعلس كدبع عاب اذإ : هلوق : قحلا دبع لاق 2

 كقمل نيد هنأل قتعلل درال , كل لامالو ةعلسلا(") تقحتسا مث ,(3) هتقتعأف

00 

(0 
4 
(4 

0 
(3) 
00 

 لاقف نيلجر نيب ادبع نأ ول تيأرأ : تلق" : "الا“/؟ ةنودملا ىف امك ةلأسملا

 لاقو , هلوخد نقيتسيال وهو . رح وهف سمأ دجسملا لخد نكي مل نإ : امهدحأ

 ؟هلخدي مل هنأ نقيتسيالو ء رح وهف سمأ دجسملا لخد ناك نإ : رخآلا

 افلحام ملع نايعديال اناك نإو . كلذل انيد هيلع افلحام لع نايعدي اناك نإ : لاق

 نأ ىغينيو هاكلمي نأ ىغبنيال دبعلا نإف « نظلا ىلع افلح امهنأ نايعديو ءهيلع

 . خلا "... كشلاب هاقرتسي نأ امهل ىغبنيال امهنأل . امهيلع قتعي

 . نإف : ع ىف نيتيوازلا نيبام

 . 880/4 ريبكلا حرشلا ىلع قوسدلا ةيشاح , 4-401../* ةنودملا : رظنا

 دق : لاقو . تكنلا ىف اهركذ ىلإ 8١١ل بيذهتلا ىف فنصملا راشأ دقو : تلق

 هذه كيرشلا ةلأسم ىف مساقلا نبا بهذم ىلع ىرجيام تكنلا باتك ىف انركذ

 "انهه هراركت نع ىنغيام

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام
 . هقتعاف : م ف

 . تفرتعا مث "ا/ه/؟ ةنودملا ىف

 صخش نيب ءىش نوكي نأ وه : لاقف .« ىكلاملا ىزج نبا هفرع دق قاقحتسالاو

 وأ , فارتعا نم اعرش قوقحلا هب تيثت امم رخآ صخش قح هنأ رهظي مث

 . هب هل ىضقيف كلذ ريغ وأ . نيميو دهاش وأ . نيدهاش

 بابللا بابل « 887/؟ ربلا دبع نبال ىفاكلا : رظناو . ؟85 ص ةيهقفلا نيناوقلا

 . "ةهاث ص عاصرلا حرش عم ةقرع نبا دودح « ١6 ؟ ص ىصفقلا دشار نبال



 ( 5م)

 .(17هذافنإ دعب

 ىدي ىف ناك نمثلا نأ ؛ دحاو ريغ لاق اميف ةلأسملا هذه ىنعم [414]

 موي ءىش ديسلل نكي مل نإ امأف . دبعلا ةميق لثم وأ . قتعلا موي ققعملا

 . ىرتشملل انيد هتمذ ىف لزي مل نمثلا نأل , دودرم قتعلاف . ديعلا قتعأ
 هللاو . باتكلا ىفام ىنعم وهو . ريسفتلا اذه وحن زاوملا نبا لاق دقو

 ةلأسمك ةلأسملا هذه تسيلو : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [415]

 بجوف « ءانبلا لبق جوزلا اهقلط مث , ةمألا قتعأ اذإ : نهرلا باتك

 دريال انهه ؛ ارسعم ديسلا دجوف « قادصلا فصنب عجري نأ جوزلل

 راتخملا وهو . جوزلا قالطب نآلا بجو امنإ قادصلا فصن نأل 0 وسلا

 . قادصلا فصن بوجو لبق" مدقت قتعلاف .« قلطي مل ءاش ولو . قالطلل

 , اهعئابل نكت مل ةعلسلا ذإ ؛ انيد لزي مل نمثلا ؛ ةمدقتملا ةلأسملا ىفو

 . فلتخم اذهف

 ةمألا ديسلا قتعأ مث . قادصلا فصن هل بجوف ءانبلا لبق قلط ولو

 لبق هيلع بجو دق قادصلا فصن نأل . قتعأ نايدمك ديسلا نأ نيب اذهف

 . انيد قتعلا

 خسف لبق اهقتعأ مث « ءانبلا لبق هخسف بحي اجيوزت ةمألا جوز ولو

 ديسلا دجوف . قادصلا در بجوو « خسفف حاكنلا ىلع رثع مث . حاكنلا

 نم قادصلاف . رقتسم ريغ ناك حاكنلا نأل . اهقتع در بجو (8) اهدع

 نايدمك وهف . كلذ دعب ةمألا قتعأ اذإف ءهيلع نيد ديسلا هضبق ثيح

 ظ .(4) قسعأ

 . ماله/» ةنودملا : رظنا (1)

 نيدلا نم مهيبأ ىلعام نولزعي ةثرولا ىف . نهرلا باتك . 8/4 ةنودملا : رظنا (4)

 . خلا... ىقبام نومستقيو ش

 . مدقي : م« ح ىف 0

 . هدنع لامال ىأ («)
 . ءامرغلل نيدلا نم هيلع امل هقتع دري (ه)
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 ] ]27١لجر هقحتسا مث . هقتعأف . ادبع ىرتشا اذإ : قحلا دبع لاق 2

 ميقا ببس وأ. تمدقت ةداهش نم ديبعلل ناكأم قتعلا ذفنو « عيبلا زاجأف

 ناك نإو . رحلا ماقم هيف )١ تمدقت ىتلا ةداهشلا تلطب دبعلا قحتسملا ذخأ

 رحلا ماقم هيف بق امم , هل مدقتام رئاسو « هل .

 موقي مث « هثريف ء دلو دبعلل توميف ,6]ديعلا قتعي نايدملا امأو
 ثاريمالو . اذه قرتفيالف . هنوزيجي وأ ء دبعلا قتع نودريف . ءامرغلا

 000 ا 0
 هيف (9) هلعفف (4) ءادع قتع نايدملا قتع نأ ؛ نيتلأسملا نيب قرفلاو

 . رمألا رهاظ ىف هكلم قععأ امنِإ هنأل ؛ ءادع(75) ريغ هلعف ىرتشملاو .« لعفالك

 ىرتشملا ناك ولو . ثاريم وأ ةداهش نم مدقتام ذفن عيبلا قحتسملا زاجأ اذإف

 نأ بجو . هقتعأو . هئارش ىف ىدعتو ؛ عئابلا ريغل دبعلا نأ معي

 ثاريم دبعلل ميال 4 قتعلا نوزيمي ؛ ءامرغلا ةلأسم لغم( ") نوكت

 )١( قيرط ىلع عقو قتعلا نأل . ال مأ عيبلا قحتسملا زاجأ ,(8/ ةداهشالو

 .عدب حب ىف تسيل (0)
 . هدبع : م ىف )0

 ءهقتع لتب دق نم الإ ثروأالو ..." : هلوقب ثيروحلا مدع ةنودملا ىف للع (م)

 . قرلا ىف هدري نأ دحأل نوكيالو . تالالا نم لاح ىلع قرلا ىف عجريالو

 . مال +/9 ةنودملا : رظنا
 ذئنيح دبعلا ىف قحلا نأل . نيدلا هيلعو قتعي نأ هل سيل هنأل ىدعت ىأ («4)

 .ءامرغلل

 . هلعف : ح ىف )هز

 . م : ىف تسيل 030

 . نوكي : مع ح ىف 0

 . مال</9 ةنودملا : رظنا (م)

 .م: ىف تسيل (9)
 "نأ ءاجر ديسلا نذإب الإ" هلوق دنع ىهتنيو (م) ىف صقتن ادبي ةملكلا هذه نم ()

 . لوألا قتعلا باتك ةياهن نم بيرق وهو
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 عيمج وحنو . ناث بصافغك عئابلا ريغل هنأ هملعب ىرتشملاو ,(17 ءادعلا

 . نييورقلا نم انخ ويش ضعب نع( ؟) هتظفح , هتفص وأم

 لوق : لاق هنأ نسحلا ىبأ خيشلا نع ىكح : قحلا دبع لاق [4؟1]

 ,(9) عيبلا دري هنأ ؛ هنُمث ضعب الإ هدنع سيلو « هابأ ىرتشا اذإ : كلام

 . هقرتغي نيد هيلعو . هارتشا اذإ اضيأ خسفي عيبلا نأ لديو
 ىف اهلقن كلذكو . نيدلا ىف هيلع عابي لب : هذه ىف دمحم وبأ لاقو

 . هارتشا اذإ : لاق امنإو « نيدلا ىف عابي(4) تاهمألا ىف ركذي ملو « هرصتخم

 نبا ركذ نكل . نيدلا ىف عابيو : ركذي ملو ,(0) هيلع قتعيال نيد هيلعو
 نم هيلع قتعي نم ضعب لجرلا ىرتشا اذإ : هعامس ىف كلام نع مساقلا

 . "68ص قوربلا ةدع : رظنا (1)
 . تظفح : مع ح ىف (0)

 . "الال/؟ ةنودملا : رظنا ()

 , ةروهشم ةفورعم ىهو : ةنودملا : ىهو بتك عبرأ ةيكلاملا دنع اهب دصقيو (4)

 نيب ةدوجوم ىهو . ه5؟66ت ىطرقلا ىتعلا دمحمل ةيبتعلا ىهو ةجرختسملاو

 زاوملا نب دمحمل ىهو : ةيزاوملاو . ليصحتلاو نايبلاب ىمسملا اهحرش عم انيديأ
 ءانب ىلإ دصق اهفلؤم نأب  اهريغ ىلع  ةيزاوملا زيمتتو .ء هإ١8ت ىردتكسالا
 لقتو . تاياورلا عمج دصق امنإ هريغو مهلوصأ ىلع بهذملا باحصأ عورف

 دبعل هقفلاو ننسلا ىف ةحضاولاو . تارايتخالا لقني نم مهنمو تاعامسلا صوصن

 . ه188غت ىسلدنألا ىملسلا بيبح نب كلملا

 ريغ ةرثانتم عطق اهنمف ةيزاوملا امأ . ناروهشم ناعوبطم نالوألا ناباتكلاو : تلق

 تفقو دقو كلذ ىلإ هقيرط ىف اهضعبو . ةتبلا هنم دافتسيال فلات اهضعب ةبترم

 ىف ةيزاوملا نم ةعطق كانه نأ ىلع . سنوتب . ناوريقلاب ةداقر ةبتكم ىف اهيلع
 ةحضاولا امأ . ةموكلا بابب . ةرونملا ةنيدملاب زيزعلا دبع كلملا ةبتكم ىف عويبلا

 . سنوتب ناوريقلاب اهنم ةريغص ةعطق كانهف
 لهجلاب اهيف رذعيال لئاسم ىف مارهب ةموظنم ىلع ريمألا ةمالعلا حرش ةمدقم : رظنا

 . 50 ص ةنودملا ةمدقم ء 7"ص كلام بهذم ىلع

 . "الال/* ةنودملا : رظنا (ه)
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 نم ىلوأ نيدلاو . هيلع قتعيال هنأ ؛ هلاب طي نيد هيلعو . هتبارق ىوذ

 . نيدلا ىف عابيو « عيبلا خسفيال هنأ دمحم وبأ لقنام ديؤي اذهف ,(1 قتعلا

 ىرتشا نم ةلأسم تقرتفا امنإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [4؟؟]

 عاب مث . رسوم وهو . دبع ىف هل اكرش قتعأ نم ةلأسم نم هابأ ىنجأو وه

 لخدف « كيرشلا عيب لبق دبعلا ىف انهه بجي ميوقتلا نأل ((؟]هبيصن هبحاص
 ةلأسمو . ةلوهجج ةميق ذخأي نأ ىلع انُث ىدؤي هنأل ء داسف ىلع ىرتشملا

 قتع كلذ ىف ثبقيالو « ءارشلا لبق ميوقتلا بجي مل هابأ ىنجأو وه ىرتشملا
 . ملعأ هللاو .(؟) قرتفم اذهف . ءارشلا لوصحب الإ

 ىرتشا اذإ : ةلأسملا هذه زمغي ناك هنأ : نونحس نع ىكحو [471]

 ىرديال ىنجألاو . ءارشلا اذه زوجي فيك : لوقيو « هابأ ىنجأو وه

 (0)إ؟ ديالا ىلع اهب عجري ىتلا هتميق فصن وأ يألا(4) فصنأ ىرتشاام

 مساقلا نبا مالك ىنعم نوكي نأ لمتجو : قحلا دبع لاق [4؟4]

 دعب هل كلذ فشكنا امئِإَو ناكل هنأ معي مل دلولا عم ىرتشملا نأ : ىدنع

 . ملعأ هللاو . داسف ىلع لخدي لف « عيبلا دقع

 زجيي مل امنإ هنأ ديز ىبأ نيب دمحب ىبأل تيأر : قحلا دبع لاق [؛؟ه]

 . الماح نوكت نأ لامتحال (4) ديس نذإب انإ(8)هدلو مأ عيبا ") نوذأملل

 .(08/) هنذإب الإ ديسلل اكلم عيبيالف « ديسلل وهف اهنطب ىفامو

 . "51ا//4 ريبكلا حرشلا , "*4/* ليلكإلاو جاتلا : رظنا (9)

 . "م8٠ ةنودملا : رظنا . قتعأ ىذلا هكيرش ىلع موقيو عيبلا دريف (0)

 ش 2. "ه8-»ه١ص قوربلا ةدع : رظنا 69

 . افصن :ما. حا ف )ل

 . "58ص قوربلا ةدع : رظنا (ه)

 . هابأ : م. ح ىف 03

 . هديس نم ةراجتلاب هل نوذأملا دبعلل ىأ (07)

 . دبعلا دلو مأ ىأ (م)

 . "884*882 /19؟ ةنودملا : رظنا 6

 . ههر/ا# ةنودملا : رظنا (0)
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 سانلا ضعب نأل . ديسلا نذأي ىتح . اهعيب هرك امنِإ ؛ هريغ لوأت دقو

 تناك املف . هنم تدلو تناك امب دلو مأ هل تناك قتع اذإ دبعلا نإ : لوقي

 . ديسلا نذإب الإ اهعيب هل هرك . لئاق لوق ىلع اذه ىف دلو مأ نوكت

 . هديس نذأتسي ملو « هدلو مأ عاب نإف : انخويش ضعب لاق [477]

 . لمح اهب رهظي ملاذإ . خسفي ملو « عيبلا زاج

 ةلعلا نأل . هعيب خسفيف . ديسلا نذإ ريغب هيلع قتعي نم عاب نإ امأو

 ديسلا نأو . لماخب تسيل آهنأ رهظأ" دقو . لمحلا فوخ دلولا مأ ىف

 . اهيف عيبلا ءاضمإ بجوف . اهيف هل قحال
 (*) نأ ءاجر ديسلا نذإب الإ مهعيب هل هرك امنإف . هيلع قتعي نم امأو

 : عطقني م(4)مئاقف ءاجرلاو . قنعي نأ ىلإ هدي ىف اوقب نإ هيلع اوقتعي
 ْ ملعأ هللاو . مهيفأ 97« عيبلا در> بجوف

 مزلي دلولا مأ ىف انمدق ىذلا لالتعالا ىلعو : قحلا دبع لاق [7307]

 نأ لمعي هنأل , اهّوطي ناك اذإ . ديسلا نذإب الإ هل ةمأ عيبي الأ اضيأ

 . دلولا مأ ىف لالتعالا نم مدقتام بسح الماح نوكت

 نأل . ةمألا ىف اذه مزليال : لاق هنأ سانم نب ىسوم ىبأ نع ىكحو

 اهريصو دلولل اهفقوأ هنأك ديسلا نأ ديري ؛ ديسلل ةنازح تراص دق هدلو مأ
 . ةمألا فالخب ىهف . هل

 هل اصقش ضيرملا قتعأ اذإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [4؟4]

 انإو . نآلا ميوقتلا لجعتسيال ,(72] نومأم لام هل نكي ملو ,(5) دبع 6

 . ناو :م .٠ ح ىف 00

 .دقف:ع ىف (0)

 . (م) نم صقنلا ىهتنا انه (0)

 . عد: ىف تسيل (4)
 . عيبلا ضقن در : م ىف (4)

 . هل دبع ىف : م ىف 0(

 ةنودملا : رظنا . لخنلاك ههباشامو راقعلا ىه كلام دنع  ةنومأملا لاومألا (9)

 . "ملا
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 ىلإ) دبع ىف هل اكرش حيحص وهو . قتعأ نم فالخم توملا دعب موقي

 .(5) لجألا لبق ميوقتلا لجعتسي انهه(١) لجأ
 ميوقتلاب (؟2 انبقت راف . نيدلا هلطبي ضيرملا قتع نأ كلذ نيب قرفلاو

 « نيد هدريال ىوق لجأ ىلإ حنيحصلا قتعو « هلجعتسن مو 2 هفعضل هناوم

 ملعأ هللاو . ميوقتلا انلجعتسا امكح ىوقأ ناك املف . ءىش هلطبيالو

 . م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (9)

 . 0ا/4١1/1 ةيبتعلا ,. "#8 /* ةنودملا : رظنا (؟)

 . م: ىف ةحضاو ريغ (9)
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 ؛هناثلا قتعلا باتك

 : لاقو ,(1)[كيدلاولو ىل ركشا نأإ : لجو رع هللا لاق [؛4؟9]

 هيدلاوب ناسنإلا انيصووإ : لاقو .(")[امهرهنتالو فأ امهل لقتالفإ

 .(؟2[انسح

 ففأتلا نم هنع(5/] ىهن امم مظعأو . لالذإلا نم امهقاقرتسا ناك املف

 ىلاعت هللا انلدو . امهكلمي نأ زجي م . امهيلإ ناسحإلا نم هب رمأام(2] ريغو

 ىلإ (3)[ادلو نمحرلل اوعد نأإ : لجو رع هلوقب دلولا نع قرلا عفر هنأ

 (9) <نوكيال دلولا نأ> لدف .14/!!ادبع نمحرلا ق2 ه) : هلوق

 .(")ادبع

 . نامقل ةروس نم ١4 ةيآلا نم (1)

 تءاج ىدي نيب ىتلا خسنلا عيمج ىفو : تلق . ءارسإلا ةروس نم ؟» ةيآلا نم (؟)

 : لعأ هللاو . خاسنلا نم أطخ هلعلو . اهتحلصأ دقو . (لقتالو) واولاب ةيآلا

 . توبكنعلا ةروس نم م ةيآلا نم ()

 . ىهنام : ح ىف )0

 ىلوأ ناكل "ناسحإلا نم هب رمأ امل فلاخمو' : لاق ولو : تلق . هريغو : م ىف 69

 . نسحأو

 . ميرم ةروس نم ١ ةيآلا 6

 . حا: ىف تسيل 00(

 ضرألاو تاومسلا ىف نم لك نإ . ادلو ذختي نأ نمحرلل ىغبنياموإ اهلبقامو (48)

 . ميرم ةروس نم 9,847 ناتيآلا . |ادبع نمحرلا ىتآ الإ

 . دلولا نوكيال هنأ : ع .« ح ىف نيتيوازلا نيبام (9)

 ىلاعت هللا نأ ةيآلا هذه نم هيلع ليلدلا هجوو" : 1609/1١ هعماج ىف ىطرقلا لاق )١(

 ولو . رخآلا تبثأو امهدحأ ىفنف « لباقت ىفرط ىف ةيدبعلاو ةيدلولا لعج
 . "اهب جاجتحالا عقي ةدئاف لوقلا اذهل ناك امل اعمتجا

 ىربطلل نآرقلا ماكحأ . 1؟1-04؟هم/“ ىبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ : رظناو

1-1 . 
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 (1)!نومركم دابع لب هناحبس ادلو نمحرلا ذختا اولاقوأ : ىلاعت لاقو

 . [(5)«نومركم» دايع لبإ : هلوقل ادبع نوكيال دلولا نأ لدف

 مألل دجلا لخدو ,(؟) دلولاو نيوبألا قمع ىف فالخالو [47]
 زوجيالف .(4)[مكؤابآ حكنام !وحكنتالوإ : هلوق ىف هلوخدل ءابآلا لخدم

 . تاهمألا لخدم ةمرحلا ىف(ف) ملل تادجلا لخدو . مألل دجلا حكنام حاكن

 ىلاعت هللا لاق دقو . مهتدالو برقل مهكلم اذإ . نوقتعيف ةوخإلا امأو

 نأ زجي مل املف .(52[ ىهكو ىسفن الإ كلمأال ىلإ برإ ىسوم نع ةياكح

 نوموقي ةوخإلا اندجو انألو ,(9) هاخأ كلميال خألا كلذكف . هسفن كلمي

 دلولا ىرجب نورجي مهو . سدسلا ىلإ ثلثلا نع مألا بجح ىف دلولا ماقم

 4/مههك اوناكف « نييثنالا ظح لثم ركذلل ثاريملا ةمسق ىف

 . تاهمألا ىف ىرج ىذلا ظفللاو : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق
 كيررب «٠ ةوخالا ىلع دئاع وه امِإ ,(4) هللا باتك ف ضئا رفلا لهأ 7

 دجلاك ؛ ثاريملا ىف هل ظحالا ١ نم ناسنإلا ىلع قتعي نميفأ'“ نأ

 . ءايبنألا ةروس نم 5١ ةيآلا (9)

 .عام ح٠: ىف تسيل 4

 . "55/6 ريبكلا حرشلا ء ١1ص رذنملا نبال عامجإلا : رظنا (9)

 . ءاستلا ةروس نم ”؟ ةيآلا نم (4)

 .ع و ح : ىف تسيل 0

 . ةدئاملا ةروس نم ؟ه ةيآلا نم (5)

 امهمكح خألاو سفنلا نأ ىلع تلد ةيآلا نأ فنصملا ظحلم نأ ىل ودبي ىذلا (0)

 . لعأ هللاو . هاخأ كلمي نأ زوحبال كلذكف هسفن كلمي نأ زوجال ناسنإلاو . دحاو

 ءاقلطم تخأو خأو عورفلا وأ لوصألا نم نوكي نأ كلملاب قتعي نم طباضو (م)
 . تالاخلاالو « تامعلاالو « مهؤانبأال

 جاعلا . ”8ه/* ةنودملا « "55/4 هيلع ىفوسدلا ةيشاحو ريبكلا حرشلا : رظنا

 . "مم /5 ليلكإلاو

 . "مهر ةنودملا : رظنا (9)
 )٠١( ليلعتلا مال الب ء نأ هلعل .

 * حج ىف تسيل 000



 ( ؛مد)

 . نوثريال اوناك نإو . نوقتعي مه تانبلا دالوأو(١) ملل

 هيلع قتعي نم ىرتشا اذإو : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [41]
 لام هل نكي ملف ٠ 4/نوقتعيو « مهتميق مرغي نأ( ") بج وف (؟)ادساف ءارش

 هب ىضر ىذلا نمثلا وأ « نآلا- تبجو ىلا ةميقلا نم لقألاب مهنم عابي امنإ

 قابو « قابلا قتعو كنذ(4) رادقم مهنم عيب نمثلا لقألا ناك اذإف . عئابلا

 هدجو اذإف . نمثلا ذخأ ىلع لخد امنإ عئابلا نأل . انيد اهب بلطي ةميقلا

 داسفل ةميقلا بجوي مكحلا ناك نإو . كلذ نم رثكأ دبعلا نم هل دريالف

 . عيبلا

 نم ريغصلا هنبال ىرتشا اذإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [7؟]

 , غولبلا سفنب هيلع نوقتعيالف . ىصلا ربك نإو ,(17نوقتعيال ٠ هيلع قتعي

 هنأ بهشأ لاق امك سيلو ال1 مهءارش ىلوت هريغ نآل ؛ مهقتعي الأ هلو

 املاع بألا ناك ولو : لاق . هيلع نوقتعيف « ىبصلا ربكي الثل , مهعيب لجعي

 ابأ ىرتشي ضراقملاك سيلو . بألا ىلع اوقتعي مل دلولا ىلع نوقتعي مهنأب
 . املع مألا ىلع قتعي نم ىرتشا اذإ ليكولاكالو « املاع لاملا بر

 ىف هلاعفأ حصتال نمم . هل ىرتشملا ىصلا نأل ليكولا ىف فلتخا دقو

 يكونا (87 ضراقلا ةلأسم ىف هل ىرتشملاو , هلثم هل ىرتشا ىذلاف « قنعلا

 . قتعلا ىف هلاعفأ(4) حصت نمم

 .م: ىف تسيل (1)
 وأ , همكح وأ . نالف اضر ىلع فقوتي نأ لثم الثم ررغ هيف نوكي ىذلاك (9)

 . كلذ هباشام

 . ءافالب ء بجو هلعل (©)

 . الصأ دساف دقعلا نأ عم قتعلل عراشلا فوشتل (4)

 . 539/4 هيلع قوسدلا ةيشاحو ريبكلا حرشلا : رظنا

 .اردقم: م ىف (ه)

 . ”م5/9 ةنودملا : رظنا ()

 . ”ا/ا//4 ريبكلا حرشلا ىلع قوسدلا ةيشاح : رظنا (0)

 . ضارقلا : م ىف (4)
 .حصي:م(ء ع ىف (9)



 ( مب )

 هنأ ؛ هنبا نع ريغصلا هنبا دبع قتعأ اذإ : دمحم لاق دقو : لاق

 . هلثم اذهف « هيلع قتعيال

 ةلأسم ىف كشلاب دلولا قرتسيال بهشأ لوق : قحلا دبع لاق [45*]

 .(1) هعمأ نطي ىفام قتعملا

 هركذام ىلع قتعي امنإ : نييورقلا(7<نم انخويش> ضعب ىل لاق
 ىلإ هب تتأام قتعي هنأ لوأت هريغ نأ ىكحو 2" رهشأ ةعست ىلإ تدلوام

 سلا 7 .(4) هفعضو ءاسنلا لمح ىصقأ
 نطب ىفام بهو اذإ نع(6) باتكلا ىف لكس : قحلا دبع لاق [4؟4]

 دعب اهديس اهبهو مث « ")هب هل ىصوأ وأ ٠ هيلع هب قدصت وأ , لجرل هتمأ

 قتعلا : لاقف ؛ هتوم دعب هتثرو وأ « وهأ") اهقتعأو ء رخآ لجرل كلذ

 مو اهقتع ىلع ركتف ؛ اهريغو هتبه طقستو « اهنينج قتعيو . اهب قحأ

 .(8/اهيهو اذإ : ىلع بي
 . لجر ىلع هتمأب قدصت نميف مساقلا نبا نع زاوملا نبا لاق [؟ه]

 نمل ةمألاو « هل بهو ىذلل دلولا نأ : تعضوف « هريغ ىلع اهنطب ىف امبو

 ىف اب ةرح تناك عضولا لبق اهب هيلع قدصتملا اهقتعأ نإو . هل تبهو

 . ”و./# ةنودملا : رظنا (1)

 .م: ىف سيل نيتيوازلا نيبام (؟)
 . "88/9 ةنودملا : رظنا («)

 . "05/4 هيلع قوسدلا ةيشاحو ريبكلا حرشلا , 95#.-مم/+ ةنودملا : رظنا (4)

 . ةنودملا ىف ىأ (ه)

 .م :٠ ىف تسيل (5)

 . اهقتعأ وأ: ع ىف (0)
 . 88/9 ةنودملا : رظنا (م)

 . "88/9 ةنودملا : رظنا (و)



 ( :مم)

 موي مألا قمعم ىلع هتميق دلولاب هيلع قدصتملل نوكي : اضيأ لاقو

 . ءىش هيف هل نكي مل اتيم جرخ نإو  ايح جرخ نإ  جرخي
 هقتعو « عضت ىتح مألاب هيلع قدصتملل قتعال : اضيأ(١ هيف لاقو

 ْ 0 ٠ لطاب
 دعب الإ مألا هلا؟) رصت م هنأل  انيلإ بحأ اذهو : دمحم لاق

 0 00 .عضولا
 هل قتعالف .ء دلولا دلولا بحاص قتعأ نإ كلذكو : مساقلا نبا لاق

 .15 6 هتيرح متتف عضت١> ىتح

 ىلع هب قدصت ىأ . ادبع بهو اذإ : لاق مل: لئاق لاق نإ [457]

 نكي(؟) ملف « هل عبت هلامف ء ادبع قتعأ اذإو , ىطعملل هلام نوكي « لجر
 ؟اضوع هلا*)ذخأي م هلك فورعم هنأل . ءاوس اذه

 . كلم ىلإ كلم نم جرخ امنِإ ةقدصلاو ةبهلا ىف دبعلا نأ : باوجلاف

 مكح كلذ قرافف . كلم ىلإ كلم نم دبعلا هيف جرخ ىذلا عيبلا هبشأف

 ةقدصلاو ةبهلا تناكف « ةيرح ىلإ كلم نم( 50 دبعلا هيف جرخ ىذلا قتعلا

 1 ملعأ هللاو .(2)انفصو ىذلا ىنعملل قتعلا نم عيبلاب هبشأ

 قتعت نأ ىلع مهرد فلأ ذخ : لجرل لاق اذإ : قحلا دبع لاق [ 7*1 ]

 فلألاو , هحكنت الأ اهلو . ةرح ىهف : لاق . اهقتعأف اهينجوزتو . كنمأ

 ش .(8) لجرلل ةمزال

 . اهيف : م. ح ىف 0

 . هتهزح متيف عضت : ع ىفو . هتمرح ٍتيف عضي : م ىف نيتيوازلا نيبام 0

 . م : ىف تسيل
 . "«هص قوربلا ةدع : رظنا

 ىف اهركذ ىلإ فنصملا راشأ دقو , 156-115ل بيذهتلا . 91/9 ةنودملا : رظنا

 . تكنلا باتك

( 
( 
( 

 .ذخأت : ح ىف (4)

)00 
00 
428 



 ( عمو )

 دريف « حاكنلا عضومل اهتميق ىلع داز هنأ نيبت نإ الإ : زاوملا نبا لاق

 . هب لاقو . غبصأ كلذ نسحتسا دقو الإ معأامو ٠ اهتميق ىلع دازام هيلع

 كلام لوق نأ ىأرو . غبصأ ناسحتساو اهيف هلوق نع دمحم( ١)فقوو

 لخديالو « اريثك وأ اليلق ناك ةيرحلا ىف لاملا عفد نأ ىأرو . بوصأ

  ارانيد نيثالثب اهقتعأ : لجر هل لاق ولام لثم نمثلا نم ءىش ىف ءانثتسالا

 نكي ملء كلذ ىلع اهقتعأف . نينس رشع ةمدخ اهيلع ىل نثتساو كيلإ اهعفدأ
 ةمدخلا (9) نع(؟) عفد امم ديسلا ىلع عجريالو ءءىش ةمدخلا نم اهيلع

 . الخن ىرتشا نم نأ ىرت الأ .(5)(بتكلا ضعب ىف عقو اذكه>(4)ءىشب

 ةحخاج هتباصأف « هدنع باطف « رانيد ةئامب « بيطي نأ لبق « ربأ دق رم اهيفو
 ؛ اليلق لخنلا لصأ نمت ناك نإو « ةحتاج عئابلا ىلع كلذ ىف هل سيل هنأ

 , ةرمثلا نم ءىش ىف رظني مل ةرمثلل رانيد ةئام هقأف .« لقأ وأ ارانيد نيعبرأ

 . عبت ةرمثلاو . لصألل عقي امنإ , هلك نمثلا نأل ؛ ةحئناجم اهيف هل مكحي مو

 : هل لاقو . لجرل اضرع ديغلا عفد ول : قحلا دبع لاق [454]

 هيلع ءىشالف « هلام ىنثغتسا نإف . لعفف ,(") ىديس نم كسفنل هب(5) نرتشا

 تقحتساف « ةعلسب ةعلس ىرتشا لجرك انهه ىرتشملاف , هلام نثعسي /(5)نإو
 مل . اًعاق ناك نإ . هدبع نيع ىف عجري نأ دبعلا ديسلف . عفد ىتلا ةعلسلا

 . فقو:ع ع ح ىف (0)
 . عقو : ح ىف )0

 .نم:ع ىف (0)
 .ءىش : ح ىف )0

 .م ٠2 ع : ىف سيل نيتيوازلا نيباه (4)
 . ىنيرتشا : ع ىف (5)
 . "931/9 ةنودملا : رظنا (0إ)

 . نإف : ع ىف 6



) 40 ( 

 ةميق ىرتشملا ىلع ناك هريغ وأ( 12 قتع وأ قوس ةلاوحب تاف نإو . تفي

 .(؟)دبعلا

 اذك ىلإ(")دأ : هدبعل حيحصلا لاق اذإ : نييورقلا ضعب لاق [89]

 . ١ هاريام ردقب

 مجلي اذهف « رح تنأو ءاذك قثرو ىلإ دأ هدبعل ضيرملا لاق اذإو

 ىف ءاوس امهماكحأف «؛ ميجنتلا نم انفصو اميف اقرتفا نإو امهو . هيلع

 اذه ىف امه ديسلا نع ةقفنلا طوقس ىفو « لام نم امهيديأب اميف امهفرصت

 "0 هللاو . بتاكملاك

 هديع ىنارصنلا قتعأ اذإ : نييورقلا نم انخويش ضعب(*]ىل لاق [440]
 نأ هلو ,(4/) يرحب هيلع مكخال , ديسلا لس وأ . دبعلا رلسأ مث « ىنارصنلا

 ركذ ىذلا اذهو 0117 ساقلا نبا لصأ ىلع ")هدي نع نبي ملام « هيف عجري

 . زاوملا نبا باتك ىنام فالخ

 .ع : ىف تسيل (1)
 . ”ا/ا//:6 ريبكلا حرشلا ىلع قوسدلا ةيشاح : رظنا (؟)

 . اواو ةزمهلا تبلق دأ ىنعب ىهو ء« ىدو : م. ح ىف (م)

 .عا حد ىف تسيل (4)
 . طيسقتلا : يجنتلا (ه)

 . 75١/؟ ةلاسرلا نتم ىلع قورز حرش : رظنا . راظنإلاو ليجأتلا : مولتلا ()

 . "99/9 ةنودملا : رظنا (0)

 ٠ .م: ىف تسيل (4)

 هب جرخيالف ء رثؤممب سيلف دبعلا مالسإ امأو , هتيد ىف قتعلاب ءافولا همزليال هنأل (9)
 . هليبس ءالخإب ديسلا همتي مل اذإ قرلا نع

 ) )1١هديس ةمدخ ىف هؤاقب ثيح نم هلاح ريغتت مل ىأ .
 هعنمي نأ مامإلل ىغبنيال هنإ : هعيب ديري مث هل ادبع قتعي ىنارصنلا ىف هلوق وهو (1)

 نأ ىلع اولوص اممإو ء اذه لثم مهنيد ىف نولحتسي مهنأل . ءاش نإ هعيب نم
 . مهنيد ىلع اورقي

 نايبلا : اهتمرب ةلأسملا ىف رظناو .« 559/١٠6 ليصحتلاو نايبلا عم ةيبتعلا : رظنا

 . 5-57 /16 2 7/١6:-": ليصحتلاو
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 هدبع قتع در نم ىنارصنلا عنم امنإ : انخويش نم دحاو ريغ لاق

 : اهب ابولطم هنوكو . هيلع ةيزجلا هجوعل ؛ هنع(١) ناب اذإ ىنارصنلا
 . هلاطبإ ىنارصنلا ديسلل سيلف ؛ نيملسمللا")اقح هيلعأ") يصنف

 نم اصقش عاب اذإ : مساقلا نبا.بهذم ىلع انخويش ضعب لاق [441]

 هديب افوقوم نوكي ىتح دبعلا لام ىرتشملا طرتشي مل نإ ؛ رح هضعب(4)دبع
 لاملا انريص نإ ؛ طارتشالا اذه نود عيبلا انزجأ اذإ انأل ,(6) دساف عيبلاف

  ضعب ةيرح لجأ نم( 2 هتميق ىلإ ليبسالو « هب نيبي نأ ردقيال وهف « عئاب

 : هيف فرصتلا هل")«حابي ال مأ> هب رجتإ  دبعلا ديب ىقب نإو « دبعلا
 . هجوام ريغ نم لدتعم ريغ اذهف

 ةثرو هعمو .« دبعلا اذه قتعأ هابأ نأ رقأ اذإ : قحلا دبع لاق [44؟]

 هيلع قتعي لقي ملو . دبعلا نم هتصح عيبي نأ هل بحتسم رقملا نأ ركذ
 قتع كلذ دعب هارتشا مث ٠ صقشلا كلذ عاب اذإو ؛« هل ىذلا صقشلا كلذ

 .(9الوأ هنأ 3 هعاب نأ لعب « هارتشا اذإ همكح نيبو هعيبب نأ لبق ةشلا

 دقف « هارتشا مث «٠ هعاب اذإو . هسفن ىلإ وه هرجي مل؛ هيلإ هرج ثاريملا امنِإ

 . هنم كلمام قتع هرايتخاو هببسب كلذ ناك املف « ارايتخا هكلم ثدحتسا

 . نابأ : م ىف 00

 . ريصيف : ح ىف 4

 ًأطخ نم هلعلو  هقحلصأ دقو  أطخ وهو . عفرلاب . قح خسنلا عيمج ىف ىهو 0
 . ملعأ هللاو . خاسنلا

 . هدبع: م ىف (4)
 . "8-88 م07//1 ليصحتلاو نايبلا اهحرش عم ةيبتعلا : رظنا ()

 ش . هخسف : ح ىف 00

 . ىقب نإو : هلوقل باوج ىه حابي ةملكو ء حيي مل مأ : م ىف نيتيوازلا نيبام (0)
 . مو9/9 ةنودملا : رظنا (م)

 .ىلوأ : عاف (ه)



) :42( 

 ضارتعالا نم ملاس ريغ هنأل ؛ رظن هيف(١) قيرفعلا اذهو : قحلا دبع لاق

 . قيرفت : ع « ح ىف 0(



( 4# )0 

 )١( بدملا باتك

 . رباملا مسا لاقتنا ىلع نوملسملا عمجأ املو : نونحس نبا لاق [44؟]

 .(5) همكحو بتاكملا مسا لاقتناك ؛ همكح لاقتنا بجو

 . هقتعب ىصوم هأيإ مهتيمستك كلذ : ليق نإف

 دبعلا نيعل مسا ربدم : مهلوقو . ديسلا لعفل ةفص اذه : مهلوق : ليق

 - هيف عججربال ميدعلا ناكو « ؟) لوقلاب هب ىصوملا ىف عجري هنأ اوفلتخي مل املو

 (7)؟ هيرتشي نم : لاقف ؛ هب اعد مالسلا هيلع ىبنلا نأل . نيدلا ىف عيب هنأ

 . ه6ص ىناجرجلل تافيرعتلا . توملاب قتعلا قيلعت : ريبدتلا (1)
 هنع عفترتف . فلتخي مكحلا كلذكف . هربد نم تومب عطقنت ةيمستلا نأ ىنعملا (؟)

 . ةباتكلا ما دعب بتاكملاك « ةيرحلا ماكحأ هل تبثتو « قرلا ماكحأ

 هيلع عمتجملا رمألا : كلام لاق : نونحس لاق" : ؟7-88م9/4 .ةنودملا ىف ءاج ()

 قيقر ةقاتع اهيف ةيصوب  هضرم ىف وأ هتحص ىف - ىصوأ اذإ ىصوملا نأ اندنع

 "... تومي ىتح ءاشام كلذ ىف عنصيو . هل ادبام كلذ نم ريغي هنإف هقيقر نم

 . "”ال/# ةنودملا : رظنا (؛4)

 ثيح « امهنيب ةقرفتلاب كلذ للعو . هقتعب ىصوم ربدملا ةيمست فنصملا ىريال (4)

 قوربلا ةدع : رظناو . هيف عوجرلا هلف هقتعب ىصوملا فالخب . لوقلاب مزال ريبدتلا

 . 568 ص

 . نيتحتفب « ىملسلا مث . ىراصنألا . مارح نب ورمع نب هللا دبع نب رباج (5)

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع ثيدحلا ةياور نم نيرثكملا دحأ . ىباحص نبا . ىباحص

 .نيعستو عبرأ نبا وهو « نيعبسلا دعب ةنيدملاب تام « ةوزغ رشع ةعست ازغ . ملسو
 . 40/؟ ةباصإلاو « 1" 5ص بيذهتلا بيرقت ىف امك « ةعامجلا هل جرخأ . ةنس

 .«. هممص ةباحصلا خيرات . ”١١ ص فراعملا « ١088 ص ةفيلخ تاقبط : رظناو

 . 44-808 ص ةباطتسملا ضايرلا . 4”-45/*؟ بيذهتلا بيذهت

 باتك . ملسمو « ةديازملا عيب باب . عويبلا باتك . ىراخبلا هجرخأ رباج ثيدح (0)
 ناميالا باتك ىفو « هتبارق مث هلهأ مث سفنلاب ةقفنلا ىف ءادعبالا باب . ةاكزلا

 . ربدملا عيب زاوج باب . اضيأ
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 مكح(١] هنأ الإ قبي مل« ىنعم ريغل هعيب مالسلا هيلع ىنلا ىلي نأ لطب املف

 نيدل ةايحلا ىف وأ « توملا دعب نيد ىف هعيب لمتحاو . مزلام ذيفنتل هيلو
 . ريبدتلا لبق

 . تامف . هريغ لام هل نكي مل: لاق هنأ اضيأ رباج نع ىور دقو

 ؟هيرتشي نم : مالسلا هيلع ىنلا لاقف

 . ربد هنأ ىورو . الجر قتعأ هنأ ىورف ؛ رباج نع هيف فلتخاو

 « هيلع اوركنأ امف « نورقلا ريخ الم ىف هعيب لاطبإب رمع ىضق دقو

 . دالوألا تاهمأ عيب عنم ىف انتجح وهو « عامجإلاك اذهو

 موي رح تنأ : هدبعل لاق اذإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [444]

 قوم لبق رح تنأ : هدبعل لئاقلا مكحك همكح نوكي نأ بجي ؛ تومأ

 موي قلاط تنأ : هتجوزل لاق اذإ : كلام هصنام اذه ةحص ىلع لدي . رهشب

 ,(5)قوم دعب قلاط تنأ : لئاقلا فالخب . ةعاسلا قلطت اهنأ . تومأ

 موي : هلوق نم . ىوم دعب رح تنأ : هلوق قرتفي ؛ ةيرحلا ىف كلذكف

 امإو .« ءىشب تومأ موي رح تنأ : ةلأسم ىف ةنودملا ىف بحي مو ,(")تومأ

 ملعأ هللاو .(8/) اهلثم اهنأ دري موك) طقف قوم دعب رح تنأ : ةلأسم ركذ

 ىلع هرصتخم ىف نيتلأسملا عمجف(7) دمحم وبأ امأو 6 < قحلا دبع لاق>

 . هملعاف . دحاو باوج

 ؛ ةنس وأ رهشب قوم لبق رح تنأ : هدبعل لئاقلا ةلأسم ىف باوجلاو

 نإف ؛ رظن تام اذإف « همدتخي هيلإ لسأ ٠ ائيلم ديسلا ناك نإف « رظني نأ

 .م د: ىف تسيل )1١(
 . ١78/5 ليصحتلاو نايبلا عم ةيبتعلا : رظنا (؟)

 . 7178/5 ليصحتلاو نايبلا : رظنا (#)

 . ”م-مال/» ةنودملا : رظنا (4)
 . ؟05ص قوربلا ةدع : رظنا (ه)

 . ع٠ ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (5)
 . هتمجرت تقبس دقو « ديز ىبأ نبا دصقي 000



 ( ؛:ه)

 ءاركب عجرو . هلام سأر نم دبعلا ناك حيحص ديسلاو ,(1) لح لجألا ناك

 نم وهف ٠. ضيرم وهو . لح نإو . ديسلا لام سأر ىف لجألا دعب هتمدخ

 دبعلا 74 جروخ ءىلم> ريغ ديسلا ناك نإو ,(5) هعمدخب هل عوجرالو « هثلث

 ىطعأ . ةيناثلا ةنسلا نم اهدعب رهشو ةنسلا تضم اذإف . هجارخ فقوأو

 نم رهش لك بونيام ردقب ؛ ةيضاملا ةنسلا لوأ نم رهش جارخ ديبسلا
 ء كلت نم رهش جارخ ىطعأ ,(6)هذه نم رهش ىضم4) املكو ؛ جارخلا

 " نع بيبح نبا ركذ اذكه .(1]دعب وأ , لجألا نم برق اميف لمعي اذكهف
 . نوشجاملا نباو مساقلا نبا

 نوكي نأ بجي . تومأ موي رح تنأ : هدبعل لئاقلاف : قحلا دبع لاق

 قيتع ديعلا نأل . ءاوس رهشب قوم لبق رح تنأ : لاق ىذلا اذه لثم

 احيحص هدجت كلذ ربدتف . هيفا"] تومي ىذلا مويلا نم ءزج لوأ لوخدب

 . هللا ءاش نإ -

 ةلأسم ىرجت ىنعملا اذه(4) ىلعو : نييورقلا ضعب ىل لاق [؛4؛ه]

 فقوت رهط ىف ةرم اهئطو اذإ (8)ةرح تنأف تلمح اذإ : هتمأل لئاقلا

 ناك ولو « اهيلع دودرم(11) وهو )1١(, تقنع لمحلا حص نإف . اهجارخ

 . ع« ح : ىف تسيل 0(

 . ةمدخجب : عع. ح ىف (0)
 . دبعلا ةمدخ ةرجأ : جارخلاو . جروخام : م ىف نيتيوازلا نيبام ()

 . لكف :ع ع« ح ىف )0
 .اذه:ع ىف (ه)

 . "4/7 ليلكإلاو جاتلا « 583/4 هيلع قوسدلا ةيشاحو ريبكلا حرشلا : رظنا (1)

 . 479-190 /9 ليلجلا حنم .ء ه"4١/0 ليصحتلاو نايبلا

 ش . تومأ : ح ىف 00

 . ىلع : ع ء ح ىف 423

 . 580/9 ليلجلا حنم : رظنا (9)

 . تقتعو : مع ع ىف (0)

 . وهف :م ع. ع ىف (3:)
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 (؟] عجرتف .ءاهقتع بجو نإ ؛ رظني مث . اهجارخ نم نكم(١)ارسوم ديسلا

 . ءاوس رهشب قوم لبق رح تنأ : لئاقلا ةلأسم بسح هيلع

 مل نإ اهنأل . ديسلا ىلع اهتقفنو , اهجارخ نم اهيلع قفنيالو : لاق
 لماحلا ىلع قفني امك ؛ هدلو ىلع قفني وهف تلمح نإو . هتمأ ىهف . لمحت

 . اهنم هدلو لجأ نم(" ةنوتبملا

 ديبع ةعامج دحاو روف ىف(4) لعبو ربد اذإ : انخويش ضعب لاق [447]

 قع 10 نيربدملا بانام> ةصاحملا دعب مث . ثلثلا قيض دنع“ اوصاخت

 .(9) مهسلاب قتع نيلتبملا بانامو « صصحلاب
 اذإ هب ديري امنإ ؛(8] ناصاحتي اعمتجا اذإ لعبملاو ربدملا نإ : هلوقو

 (4) لوألا ًادبيف « هبحاص لبق امهدحأ ناك نإ امأف . دحاو روف ىف اناك

 وأ ,« هطقسيام ثدحي نأ هل سيلف « هيف( ") دقعام هل رقتسا دق لوألا نأل

 .رسيوم:م ىف (1)
 . عجريف : م ىف (؟)

 . (تب) رينملا حابصملا : رظنا . هيف ةعجرال اقالط ةقلطملا ىه ()

 . (لتب) رينملا حابصملا : رظنا . عطقلا : لتبلا (4)
 . لجؤم ريغ الاح دبعلا قتع ليجعت : قتعلا ىف انه لتبلاو

 نم هلام بسح لك دوجوملا ةمسق ىف محازتلا ىه : ةصاحملاو .اوصاخب : م ىف (4)

 . ةبسن

 . م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (5)
 عرقي هنإف نيلتبملا فالخم . ضعبملاك نوكي ربدملا نأ ىأ صصمحلاب نيربدملا قتعو (0)

 . اقيقر نوقابلا ىقبيو . ثلثلا هلمح نم قتعيف مهنيب
 . ثلثلا نم عيمجلا نوك ةصاحملا ببسو

 . "هال ص قوريلا ةدع , 155/١6 ليصحتلاو نايبلا : رظناو

 . ١155/16 ليصحتلاو نايبلا : رظنا (م)

 . 161/1١6 ليصحتلاو نايبلا : رظنا (9)

 )١( هدقعام : م ىف .



 ( ؛407)

 ىعاري « قتتع ليتبتو ةاكزأ؟) هيلع عمتجا اذإ اذه لثمو « هنم اعيشأ١) طقس

 ىلع ءىدب اقباس لعبلا(") قمعلا ناك نإف . هضرم ىف مدق كلذ ىأ

 .(4) ةاكرلا

 هريغ وأ قتع نم ؛ ءىش لك ىلع ًادبت ةاكزلا نإ : ةنودملا ىف هلوقو

 .(8)ةحصلا ىف ربدملا ىوس

 امأف « ةاكزلاب ةيصولا مدق وأ . دحاو روف ىف كلذ ناك اذإ ديري امنإ

 دقعنا دق ليتبتلا نأل ةاكزلا ىلع أدبيف ؛ اقباسأ 7] مدقت لتبلا قتعلا ناك نإ

 أ هللاو . هضقني وأ . هلطبيام ثادحإ هل سيلف . همزلو « هيلع

 رعت مل نإف ,(")ءربدم هتجوز رهمأ اذإ : انخويش ضعب لاق [441]

 زاج ول « ربدملا ةميق جوزلا(4] ىلعو ,(4)قاقحتسالاك ناك . كلذب ةأرملا
 ىهو . هيلع اهجورت نإو « هدعب وأ ءانبلا لبق كلذ ىلع رثع ؛ ادبع هعيب
 ؛ لثملا قادص اهلو « هدعب تبثو « ءانبلا لبق حاكنلا خسف « ربدم هنأ ملعت

 ؛ ءانبلا لبق اهحاكن خسفي هنأ ء كلذب رلعت ةأرملاو )4 حكني ىذلاك

 - ,(31)لقلا قادص اهلو « هدعب تبثيو

 . هطقسي وأ : ح ىف 0(

 . ح : ىف تسيل 000

 . ح : ىف تسيل 59

 . 156/١6 ليصحتلاو نايبلا : رظنا (4)

 . 18ا//١ ةنودملا : رظنا (ه)

 ش ْش .م: ىف تسيل (5)

 . هريغالو عيبب هيف فرصتلا زوجيال ربدملاو ء اضوع ذئكنيح نوكي هنأل كلذ زوجيال (0)
 . غ7/8 ةنودملا : رظنا

 ةميقب عجرت اهنأ بهذملا نم روهشملاف , اقحتسم دجوف  الثم  ادبع اهرهمأ ولف (م)
 .عئابلا ىلع اهنمثب دوعي ىرتشملا نإف ةعلسلا تقحتسا اذإ كلذكو . قحتسملا دبعلا

 . "907/6 ليصحتلاو نايبلا : رظناو

 . ىلع:م. ع ىف (9)
 . ارح هتأرما قادص لعجي ىذلاك ىأ (6)

 . .47٠.907 507/4 ليصحتلاو نايبلا : رظنا (1:)
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 (؟)<6 تام مث> هربد مث « هدبع بتاك اذإ :(١)(قحلا دبع لاق> [؛4]

 مث « هربد اذإو « ةباتكلا ةميق وأ « ةبقرلا ةميق نم لقألا ثلغلا ىف لعج

 .(؟)ةبقرلا ةميق ثلثلا ىف لعج « هبتاك

 قبس اذإ هنأ كلذ نيب قرفلاو-: نييورقلا نم انخويش ضعب ىل لاق

 ىف لعجم نأ بجوف ,ةقيقح ةبقرلل كلام وهو ,(5) هبتاك (؟) دقف , ريبدعلا
 دقع نيح وهف ء هربد مث « هبتاك5)اذإو .ء هبتاك نيح هنم كلمي ناكام هثلث

 كلمتف , زجعيأ ؛ ىردنال انأل ؛ اررقتمأ ")اعيش هنم كلمي مل الوأ ةباتكلا

 رمأ هل ررقتي مل املف « الام هنم كلم امنِإ نوكيف « ةباتكلا ىدؤي وأ , هعبقر

 ملعأ هللاو .(8] لقألا لعج مولعم
 ع هريد وأ« هربد مث « هبتاك اذإ(9)انمدقام حصي امنإو : تلق [4؛5]

 ضرملا ىف ريبدتلاو , ةحصلا ىف ةباتكلا تمدقت' وأ ؛ حيحص وهو « هبتاك مث

 امن انههف ؛ ضيرم وهو .(!")امهلعف اعيمج هتباتكو هايإ هريبدت ناك نإ امأو
 بوصف ,(037) ريبدعلل وأ ةباتكلل هدقع مدقت لقألاال(11) ةبقرلا ةميق لعجت

 . هربدتف . نيب وهو . هب لاقو « هتلقام

 (08) ديسلا تومي مث « هبتاكي ربدملا ةلأسم ىف : قحلا دبع لاق [.650]

 . ةباتكلا ىف لضفال هنأ : ديري ؛ هتباتك عابت هتبقر ةميق نيدلا قرتغا نإ

 ١( ع : ىف سيل نيتيوازلا نيباه .
 ( ديسلا ىلع دوعي تام مث : هلوقو . م : ىف سيل نيتيوازلا نيباه .

 ( ليصحتلاو نايبلا : رظنأ ١/١6لا"؟ .
 دعب : م ىف )ع .

 ( هتباتك : م ىف .
  (3.اذإف: ع ء مح ىف

 ) خاسنلا نم هلعل اطخ وهو ءىش : م« ح ىف .

 ( ”50«ص قوربلا ةدع : رظنا .

 هاتمدقام : م ىف .

 ٠( امهلعفف : م ىف .
 ) ةبقرلل : ح ىف .

 ( ريبدتلا وأ : م ء ح ىف . /

 ( لاحام . دبعلا ةميق قرتغي نيد هيلعو  ؛4؛/# ةنودملا ىف امك  ةلأسملا ماتو
 ”؟كلام لوق ىف دبعلا

- 

 سل اا ا ل ا ل ا ا يا ايل سلا



 ( :4ة)

 ؛ نيدلا(١) ردقب هتباتك نم عابت ةبقرلا ضعب نيدلا قرتغا نإ : هلوقو
 . لضف ةباتكلا ىفو : ديري

 لضف ةباتكلا ىفو « هتبقر ةميق قرتغي نيدلا ناك نإف : زاوملا نبا لاق

 (")اهنم قتعي مث, نيدلا ردقب اهنم عيبو « ةباتكلا تعبثو . ريبدتلا طقس
 طيح (") نيدلا ناك نإو . كلذ ردقب ةباتكلا نم طقسيو . ىقبام ثلث

 نم عابي ىتح هزيجعت نم دبال : ليقف . لضف ةبقرلا ىفو . اهدحو ةباتكلاب

 00 . ىقبام ثلث قتعي مث « نيدلا ردقب هتبقر
 , هموجن ىلع نيدلا لهأل اهيدؤي . هتباتك ىلع كرتي : مساقلا نبا لاقو

 هلاقو . نيدلا ءاضق دعب لضفيام ثلث هنم قتع زجع نإو « قتع ىدأ نإف

 . غبصأ

 نيدلا ناك اذإ : اندلب لهأ نم انخويش ضعب تلأس : قحلا دبع لاق

 نمو اهفصن ةبقرلا نم قرتغي هنكل ,. لضف ةباتكلا ىفو .« ةبقرلا ضعب قرتغي

 وهو « ةباتكلا عابرأ ةثالث عابتأ ؟انهه لمعلا فيك ؛ اهعابرأ ةثالث ةباتكلا

 ؟ىلوأ هتبقر فصن عيب نوكيف « هعابرأ ةثالث قريف , رجعي(4 )دق
 اذإ(0) دمحم ةلأسمك ىهف ؛ تفصوام ىلع رمألا ناك اذإ : ىل لاقف

 نبا ريغ لوق ىلعف . لضف ةبقرلا ىفو ء اهدحو ةباتكلاب طيح نيدلا ناك

 ىدّؤيو « ءىش هنم عابيال مساقلا نبا بهذم ىلعو . هزيجعت نم دبال مساقلا

 قتعيو . نيدلا ردقب هنم عابي هيف ةباتكال ربدمك ناك زجع نإف . هموجن ىلع
 ةباتكلا نم قرتغي ناك اذإ نيدلا رادقم هتباتك نم عابي امنإو . ىقبام ثلث

 نوكيو . ةبقرلا فصن قرتغي نأ لثم ؛ لقأ وأ ةبقرلا نم قرتغاام لغم

 .دعب:ع ىف ()

 . ةبقرلا ىلإ دوعيو ء« ع « ح : ىف تسيل (؟0)
 . م: ىف تسيل 69

 .دقف : م ىف (4)
 . ةقباسلا زاوملا نبا ةلأسم ىهو (ه)
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 قرتغي ناك اذإ امأف . رثكأ وأ « ةبقرلا ةميق فصن لثم ةباتكلا ةميق فصن

 نم(2١ انمدقام ىلع باوجلاف ء اهفصن نم رثكأ ةباتكلا نمو ةبقرلا فصن

 . فالتخالا

 ضرأ ىلإ برهي ربدملا(5) نع نييورقلا نم انخويش ضعب تلأس [401]

 , هكاكتفا نم ىبأيف . هديس قأي مث . مسقيف . نوملسملا همنغيف « ودعلا

 ملام نإ : لاق ملء هلمخال ثلثلاو ء ديسلا توميف . ىرتشملا مدخي ىقبيف

 - ,(9)هيف ةثرولل رايخالو ىرتشملل اقر نوكي هنم ثلثلا هلمي
 ىف هملسأ اذإ هنم قر اميف ةثرولا ريخي : لاق دق تايانجلا باتك ىفو

 نيتلأسملا نيب قرفف .(4) هلمجال ثلتلاو . ديسلا تامو « ةيابجلا
 !؟امهيف هملسأ(10دقف(0)ديسلاو

 (7)/رايخ ةثرولل لعجي ملو ءكلذ نيب قرف امنإ نوكي نأ لمعي : لاقف

 ىفو . هتبقر كلم ىلع لصألا ىف هذخأ دق ىرتشملا نأل ربدملا باتك ةلأسم ىف

 امنإو . هعبقر كلم ىلعا60(هيلع ىبجملا> هذخأي م تايانجلا باتك ةلأسم
 / ملعأ هللاو )1١(. فعضأ ىهف (4) تمدخ لصألا ىف هيلإ تملس

 هلتاق ىلع ةربدملا دلو لتق اذإ :١ ليق نإ : قحلا دبع لاق [40؟]

 .ا١٠/|دبع هتميق

 . هاتمدقام : م ىف ()

 . ىلع: م ىف (0)

 . 45/8 ةنودملا : رظنا (©)

 . 06/8 ةنودملا : رظنا )ل

 ٠ ديسلا نأ عم ىأ )هز .

 . ءافالب (دق) اهلعلو . خسنلا رئاس ىف اذكه (1)
 . خسانلا نم هلعلو أطخ وهو . رايخ : م ىف 000

 . ىرتشملا : م ىف نيتيوازلا نيبام (8)
 . هتمدخل : م ىف (9)

 ) )1١ليلكإلاو جاتلا : رظنا 5645/5 .

 . 451/4 ةنودملا : رظنا (1:3)



) 451( 

 اهدلوأو . ةرح اهنأ ىلع هتجوزتف . الجر ترغ اذإ : ةربدملا ىف لاقو

 ؟اديبع مهتميق لقي ملو ,(17فوخلاو ءاجرلا ىلع دلولا ةميق ذخأي اهديس نأ

 لعفالو . دعتي مل-جوزلا . ةراغلا ةربدملا ةلأسم ىف نأ كلذ نيب قرفلاف

 هللاو . :كلذل ظلغأ هيف مكحلا :ناكف , غوسيال دعت هلعف لتاقلاو . زوجيالام
 ع

 لجأ ىلإ قسما ؛ ىف ف نييورسقلا ضعب , ىل لاق : قححا دبع لاق فكل

 . هفعضو « كلذ ىف هفلاخي هريغ نأ ىكحو .("1لاملا كلذ

 مهعامجال ؛ ةمألا ديسل اقيقر دلولا نوكي نأ سايقلاو . 165/* ةنودملا : رظنا (9)

 ىف سايقلا اوكرت مهنأ الإ , اهتلزنمب اهدلوف اهديس ريغ نم دلت ةمأ لك نأ ىلع

 ةميقلا كلتو « مهتميق بألا ىلع نأ ىلعو رارحأ مهنأ ىلع ةباحصلا عامجإل اذه

 تومي نأ لامتحا ىلع عيبلا زاوج ةيضرف ىلع لب « ديبع مهنأ ىلعال , ةضورفم

 نم فاخيف قرلا ىلع اوتوميف البق مه اوتومي نأو . مهقتع ىجريف البق مألا ديس

 . ملعأ هللاو . مكحلا موي لامتحالا ىلع ذئنيح ةميقلا نوكتف « كلذ

 حرشلا , 078-76/ه ليصحتلاو نايبلا « 7١ص رذنملا نبال عامجإلا : رظناو

 ليلا حنم . :586/* ليلجلا بهاوم . ؟894/؟ هيلع قوسدلا ةيشاحو ريبكلا

 . 7١/١ ليلكإلا رهاوج . ..ع/#

 حابصملا . لمع دكالو فوخ ريغ نم ديسلا نم بورهلا : قابإلاو . هتقابإ : م ىف (0)

 . (قبأ) « رينملا
 . ”ا/7/4 ةنودملا : رظنا (0)
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 كلذ ناكف(؟/)[اريخ مهيف متملع نإ مهوبتاكفإ : ىلاعت هللا لاق [404]

 ىذلا هللا لام نم مهوتاوإ : :ىلاعت هلوق كلذكو .(")هيلإ هللا بدن ابدن

 .(8/ هيلع هللا ضح لضف .(4)[ مكاتآ

 ىلع عامجإلا ديسلا ىلع ةبجاوب تسيل بدن ةباتكلا نأ ىلع ليلدلاو
 نأ( رلغال ةبسكلاب ((5) هقنع ىلعالو . هدبع عيب ىلع ربجيال ادحأ نأ

 هيلع لعج ىذلا لاملاب هسفن نم دبعلا عاب هنآل ؛ عيبلا نم(9/7ابرض(6) نوكت

 هدبع عيب ىلع دحأ ربجيالو , ةيرحلا ىلإ اهب١٠) ىضفي دبعلا نأل اقنع وأ
 ,(1127 هقيعالو

 ةبجاو ريغ اهنأ لديف « ةباتكلا نم بتاكملا نع ةعيضولا امأو [غةه]

 عم ةفرع نبا دودح . هئادأ ىلع فوقوم دبعلا نم لجؤم لام ىلع قتع : ةباتكلا ()

 . 66ص عاصرلا حرش

 . رونلا ةروس نم م”# ةيآلا نم )0

 . "644/5 ليلجلا بهاوم . 888/4 ريبكلا حرشلا .ء ةملال/؟ ىفاكلا : رظنا ()

 . رونلا ةروس نم م”#“ ةيآلا نم )(

 , اهموجن نم مجن طاقسإب ةباتكلا نيد ءاضق ىلع ءاقرألل ةداسلا ةناعإ وهو (4)

 . اهرخا نم نوكي نا نسحتسي و

 . ”/# ةنودملا , 1801-١/900؟ ىطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا : رظنا

 . 408/5 دهتجملا ةيادب ء ؟١/45؟ ىطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا : رظنا ()

 . ش : نم تبثملاو . ولختالف : خنلا رئاس ىف (0)
 . نوكي:م ىف (6)
 . برض : م ىف 4

 . ىضقي : ح ىف 0

 . 208/19 دهتجملا ةيادب : رظنا (11)
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 هللا باتك قاك)دري مل املف ,(12 ةمولعم ةردقم نوكت نأ دبال تايجاولا نأ

 اهنأ ىلع كلذ لد بتاكملا نع عضوي مولعم ءىش تيقوت ةتباث ةئنس ىفالو
 راص  اهرادقم ملعيال ناك نإو  ةبجاو ةعيضولا تناك ولو . ةبجاوب تسيل

 دنع ةلوهجم ةباتكلا نوكتالو . .الوهجب ةباتكلا هب تعقو امم هوادأ(7) بجيام

 .(4) ةيافك هانمدق اميفو . اذه ىف ليوطتلا ضرغلا سيلو . ءاملعلا

 ىلع هدبع بتاك اذإ :(5) نييدادغبلا انخويش نم دحاو ريغ لاق [407]

 هركذ َدَحاَو هجو ىف الإ كلذ ىف بهشأو مساقلا نبا فلتخيال ء رهش ةمدخ
 لجعي هنأ بهشأ ىأرف ؛ ةمدخلا ةميق لجع اذإ وهو ؛ ةنودملا ريغ ىف بهشأ

 سيلو . هقتع لجعي سيل ؛ مساقلا نبا بهذم ىلعو « ةباتكلا هليجعتك هقتع

 هللاو> . طقف نافلتخي اذه ىف . ةباتكلا سفن ليجعتك ةمدخلا ةميق ليجعت

 .(07« لع

 هدبع بتاك ىذلا(")اذهو : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [؛51]

 لجأ نم ؛لجأ ىلإ قتعملا مكحال بتاكملا مكح هل . مولعم دمأ ةمدخ ىلع

 مكح هلف . بتاكملا ةنس ىلع هءارجإ دارأامإ ديسلا نأكف . ةباتكلا ظفل

 . هسفن ىلع هتقفنو هلام هتزايح ىف بتاكملا

 ةقفنلا نإف ؛ ملسم ريغ «. "ةمولعم ةردقم نوكت نأ دبال تابجاولا نإ' : هلوق ()

 عازنلا دنع دريالو , ةردقم ريغ ىهو « ةبجاو ةقفن ناويحلاو ديبعلاو ةجوزلا ىلع

 . عازنلا دنع كلذك ةعيضولا نأل . ةيافكلا ةقفنب وأ . لثملا ةقفنب ردقت ةقفنلا نأ

 لثمب بوجولا ىفن للعي نأ حصيال نكلو . ةعيضولا بوجوب لوقلا اذه ىنعيالو

 ش :٠ ملعأ هللاو . اذه

 .درت:م(. ع ىف (0)

 . بجتام:م ىف (0)
 . ؟١/05؟ ىطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا : ىف ةلصفم ةلأسملا رظنا (4)

 .ع امم حا: ىف تسيل )6(

 . ملعاف : ع « ح ىف نيتيوازلا نيبام 03(

 .اذه: ع . ح ىف 60



 ( :ه: )

 امِإ ؛(١)ةمدخ لك هنع تطقس ةباتكلا لجع اذإ : هلوقو : لاق [54]

 ناك ولا") امأو ,(؟] عبعلا زيح ىف اهنأل « ةريسيلا ةمدخلا ىف لاقام حصي

 .(5) دنع ةمدخلا

 كنإ : هبتاكم ىلع طرش اذإ : اندلب لهأ نم انخويش ضعب لاق [459]

 كلذ ديعلا لعفف .« قرلا ىلإ دودرم كنإ . كلذ وحن وأ ارمخ تبرش نإ

 ىلإ قتعملك سيلو ,(5) طرشلا اذه لجأ نم قرلا ىف هدري نأ ديسلل سيل

 . هطرش هل اذه ؛ كل ةيرحالف تقبأ نإ : هيلع طرتشي لجأ

 ىلع ررض قابإلا نم لجأ ىلإ قتعملا لعفيام نأ كلذ ؛ نيب قرفلاو

 رمخلا برش نم بتاكملا ثدحأامو «. هب هعفانم هيلع لخي هنأل ء هديس

 هب رش حدقب ا اهنع رجعي( 8571و « هموجنب هانأ اذإف « هموجلب لخيالا ”) هوغو

 04 سأ هللا . طرغب عفسي / كلذلق ء(لايش اهيف خل
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 5 ورع ةنودملا : رظنا

 . عفتلا : ح ىف

 . اماق : ع .ح ىف

 . زجعف : م ىف

 . رثكألا هيلعو

 . 505/4 ريبكلا حرشلا . ”8/ا/ ىقتنملا . هرل* ةنودملا : رظنا

 . "895/5 ليلجلا بهاوم : رظنا

 . ح : ىف تسيل

 .ملوا: م ىف

 دشأ وه لب « ةباتكلا ىف حدقي رمخلا برش نأ ىلع لدي نآرقلا رهاظ نكل : تلق

 نوكي نأ وهو اهطرشب ةباتكلاب رمأ دق هناحبس هللاف ؛ موجنلاب لالخإلا نم احدق

 برشو . [اريخ مهيف مملع نإ مهوبتاكفإ : ىلاعت لاق . ةماقتسالا وهو اريخ مهيف

 . كلذ ىفاني رمخلا
 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام



 ( هم )

 ] ]17٠اميف بتاكملا قتع ليجعت نونحس طرش : قحلا دبع لاق 3

 نيب ورقلا نم انخويش> ضعب هزمغأ؟/ةعيابملا نم هديسو بتاكملا(1/ نيب <7"

 هكيرش نذإب نيكيرشلا دحأ(4) ةعاطق نإ : مهلوقب(4] هيلع ضرتعاو

 "/سيلو .لجألا لبق هبيصن نم لقأ ذخأي نأ هل اوزوج دقف ؛(5 ةزئاج

 نذإب نيكيرشلا دحأ عطاق اذإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [471]

 لثم كلذ نوكي رخآلا كيرشلل ىدؤي نأ لبق بتاكملا لتق مث « هكيرش

 ضوع لتاقلا نم ةذوخأملا ةميقلا نأ ,(8) يومك سيلو :(4/] بتاكملا زجع

 لثم هتميق نم لصح ىذلا ناك نإف ؛ رظني نأ بجيف ؛ بتاكملا ةبقر نم

 ذخأ امم لقأ ضبق نإو . عطاقي مل ىذلل مالكالف عطاقملا ضبق ىذلا
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 .نم:ع ىف )( 
 ش . 5/# ةنودملا : رظنا (؟)

 . نييورقلا انخويش : ع ىفو . نييورقلا خويش : ح ىف نيتيوازلا نيبام (©)
 . مهيلع : مهىف (؛)
 نذإب  نيكيرشلا دحأ لجعت : ىه وأ. ةمجنملا ريغ ةلاحلا ةباتكلا : ةعاطقلا )هز

 . ةباتكلا نم هقح - هكيرش

 . 1571-١97 ىقتنملا . 5597/5 ليلجلا بهاوم : رظنا

 . 5/»# ةنودملا : رظنا (5)

 . سيلف : م ىف (0)
 درت نأ تئش نإ : هعطاق ىذلل لاقي . امهدحأ هعطاق دقو . بتاكملا زجع اذإ (م)

 تيبأ نإو . فصنلا ىلع امكنيب دبعلا نوكيو تذخأ ىذلا فصن كبحاص ىلع

 . 7/“ ةنودملا : رظنا . اصلاخ قرلاب كسق ىذلل دبعلا عيمجف

 , الام كرتو . بتاكملا تام مث . هكيرش نذإب بتاكملا نيكيرشلا دحأ عطاق اذإ ()

 ىذلا نيب هلام نم ىقبام ناك مث . هلام نم هقح ةباتكلا هل تيقب ىذلا ىفوتسا

 . ملعأ هللاو . بتاكملا ىف ةصحلا ردق ىلع هعطاقي مل ىذلا نيبو هعطاق

 : . الر/# ةنودملا : رظناو
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 زجع ىف(١) باعكلا ىف فصوام ليبس كلذ ليبس ناك . رثكأ وأ عطاقملا

 .(5)« لع هللاو> . بتاكملا

 دحأ ديسلا قتعأ اذإ : نييورقلا("72نم انخويش> ضعب لاق [ك37]

 دق ديسلا نأ كلذو . رمع نب ىحيل اذه لثمو . ءىشب هديس ىلع ديسلا

 اذإ ديسلا ىلع هب عجري ناك ولو «. هب هيلع عجريالف . رئاج هجوب هذخأ

 اذإف . ىقب اميف مهعيمج ىعسيو «نيبتاكملا نع الوأ طقسي نأ بجو « قتعأ

 .(0)« عا هللاو> . ىدأ اذإ ء« ارخآ هب عجريال كلذكف . الوأ طقسيال ناك

 . نيبتاكملا دحأ قتعأ اذإو : اندلب لهأ نم انخويش ضعب لاق [279]

 الإ قتعيالف ء هيلع نوعجري اودأ اذإ مهنأ هباحصأل ةجحال ,(5) نمز وهو
 ىتلا ةقفنلا ررض ناك . مهيلع نمزلا ةقفن تناك امل هنأ كلذو « مهاضرب

 مهناب مهجاجتحا نم ةعفنملا ىف مهل مظعا هايإ ديسلا قتعب مهنعأ )طقس

 « اذهلف . الام(8) ديفتسيالو ٠ اريقف تومي نأب مهل متيال دق ام اموي هتبلاطم

 : ملعأ هللاو .(3)انفصو ال مهجاجتحا ىلإ تفتليال

 . //ا ةنودملا : رظنا (9)

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (؟)
 . م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (©)
 . قتعأ ىذلا بتاكملا باحصأ : انه هباحصأب دوصقملاو . 4/ ةنودملا : رظنا (4)

 ش . نيبتاكملا ةيقب مهو

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (4)
 رينملا حابصملا . برعلا ناسل : رظنا . ةرهاظ ةلعب اليوط انمز ضيرملا وه : نمزلا (1)

 . ١٠-ةر/#"# ةنودملا : رظناو « (نمز)

 . طقسي : م ىف 00(

 . ديفتسيال وأ : مىف (0)

 . هاتفصو امب : ع ىفو . انفصو اب: ح ىف (9)



 ( عهال )

 ف نييورقلا(١] < نم انخويش> ضعب ىل لاق : قحلا دبع لاق [474]

 بئاغلا مدق اذإ ؛(9) بئاغ ديسللا" دبع ىلعو هسفن ىلع بتاك ىذلا ةلأسم

 هتقفن رادقم هتراجإ نم هلا4)نوكيو ء رخآلا بتاكملا هرجاّوي ؛ كلذ هركف

 هرك ىذلل ىهف ؛ ةيقب هنم تيقبو ةباتكلا.*/ ىدأ نإ هعقفن ىلع دئازلاو

 اب قتعلا دعب هبحاص هبلاط . كرد ةباتكلا هرك ىذلا ىلع ىقب نإو « ةباتكلا

 . كلام لوق ىلع اذه . كلذ نم هيلع هل بجيب

 ديري « ءىشب قتعلا دعب هيلع عجريالف ؛ مساقلا نبا لق ىلع امأو

 اذإ مساقلا نباو كلام فالتخا هيف لخدي قتعلا دعب هب هبلاطي نأ بجي انإ

 نبا دنعو . قتعلا دعب هب هبلطي كلام دنعف ,(1]اذك هيلعو هدبع قدعأ
 هللاو . انمدق ىلا ةلأسملا(") كلذكف , طقاس كاملاو , زئاج قتعلا مساقلا
 ع

١ 

 ىنجأ ةلامح تلزن اذإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [4"ه]

 ىلع ليمحلا عجريو . ةيضام بتاكملا ةيرحف . قتعلاب كلذ تافو . ةباتكلاب

 امب ديسلا ىلع عجري نأ هل سيلو . هنع ىدأ امب هءامرغ صصاحيو .« بتاكملا

 .(6)«رعأ هللاو> . هيلإ عفد

 ىدؤي (4) ىلعألا بتاكملا زجع اذإ + : ليق نإ : قحلا دبع لاق [477]

 لام لفسألا ةباتكو . زجاعلا ىلعألا بتاكملل ىدؤيالو . عاتبملل١٠) لفسألا

 . م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (91)
 . هدبع : م ىف )0

 . ٠6/8 ةنودملا : رظنا ()

 . نكيو :م ىف (4)
 . اودأ : مىف (0)

 . #٠١ ةنودملا : رظنا (3)

 . كلذكو : ح ىف (0)
 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (4)
 . هديس هبتاكي دبعلا وه : ىلعألا بتاكملا (9)

 . هبتاكي بتاكملا دبع وه : لفسألا بتاكملا )١(



 ( ؛8)

 ىتح . هكلم ىلع قاب هنأ لام هديبو . زجع بتاكمك كلذ ناك الهف . ىلعألل

 !؟ديسلا هعزتني

 نيد هلو « هيلع رجح دبعك وه امنإف , هدي نع نئاب(١)لام اذه : ليق
 وهو .« فرصت ميرغلا نم هضبق نأل ؛ هضبق ىلإ هلأ") ليبسالف , لجر ىلع
 هيلع روجحم زجعلا دعب ىلعألا بتاكملا كلذكف . فرصتلا نم عونمم رجح لاب
 نذإ ريغب روجحمل افرصت كلذ راص لفسألا نم ةباتكلا ضبقي نأ زاج ولف

 ظ .(؟« لع هللاو> . نيب اذهو . هديس
 هنأ(4) لعيف ؛ نوملسملا همنغي بتاكملا ىف انخويش ضعب لاق [471]

 ءهديس قأي مث . مساقملا ىف هتباتكأ7] عابتف ,20)هديس فرعيالو ؛ بتاكم
 ىرتشملا :صاق هكاكتفا بحأ اذإ ديسلا نأ ؛ ةباتكلا ضعب ىرتشملا ضبق دقو

 ديسلا هكتفا ةباتكلا فصن لثم ضبق ىذلا ناك اذإف « بتاكملا نم ضبق امب

 . نمثلا ثلثب هيلع هبسح ةباتكلا ثلث ىرتشملا ضبق نإو . نمثلا فصنب

 . هلفما8)ءزج نمعلا نم طقسي ةباتكلا نم اءزج(")اذه لعجي
 الإو , دأ : هل لاقيف ؛ رييختلاب بتاكملا عضوملا اذه ىف ًادبيالو : لاق

 بتاكملا ريخي امنإو « ةباتكلا تعيب امنإو . دبع هنأ ىلع مسقي مل هنأل ؛ تزجع

 لاقيف ؛ هديس(4) ىبأو ء بتاكم هنأ لع مث 2 دبع هنأ ىلع مسق اذإ الوأ

 نيب هديس ريخ زجع نإف . تزجع الإو .« ىرتشملا هب كارتشاام دأ : بتاكملل

 .م: ىف تسيل ()

 . ليبسالو : م ىف (0)
 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (8)
 ٠ متغيف : م ىف )0
 . ؟"/# ةنودملا : رظنا (ه)

 . عابيف : م ىف 0

 .اذكه:م .٠ ع ىف 60

 .اءزج : ع ءمح ىف 28

 .امأو: ع ىف (و)



 ( ؛هو)

 معاف . رييختلاب ادبي هنأ ىنج اذإ هليبسك . اقيقر هكتفي وأ . اقيقر هملسي نأ
 . كلذ

 , موجنلا ىف هديسو بتاكملا فلتخا اذإ : انخويش ضعب لاق [474]

 فالخب . مساقلا نبا دنع كنلذ ناك امنِإ ةباتكلا(١]ددع ىلع اقفتاو

 نأل « ةلادعلا ىف اتًأفاكتو « ةنيب اماقأ اذإ ىنعأ ؛ ةباتكلا ددع ىف امهفالتخا

 ىضقف « ةباتكلا ددع ىف امهفالتخا ىف  ةلاحمال  تداز دق ديسلا ةنيب

 ةنيب ؛ اهبحاص تعفن ةنيب لكف . موجنلا ىف امهفالتخا ىف(؟)امأو ء ةدئازلاب
 هتعفن ديسلا ةنيبو . موجنلا ةدايزل ريخأتلا وهو , عفنب هل تدهش بتاكملا

 رف ءددعلاو بتاكملا ةنيبا؟ )اهب تدهش ىتلا موجنلا نم لقأ موجنب اهتداهشل
 ةدايزب امهدحأ ةنيب درفنت ملو ؛ كلذ ىف عفنلا لباقيف ٠ هيف(0) ةنيبلا(4) فلعخت

 .(")«لعأ هللاو) .(17 فلتخم اذهف

 عضوب ىصوأ اذإ : لاق امنإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [79]

 ةبقرلا ةميق نم لقألا ثلثلا ىف لعجي ٠ لجرل4)هتباتكب وأ(8] هبتاكم ىلعام
 2 ىدّوي دق هنأل ٠ ررقتم ريغ ديسلا كلمي ىذلا نأآل 1 ةباتكلا ةميق وأ

 , هتبقر قريف زجعي دقو « ةباتكلا لام هنم كلم امنإ نوكيف « ارح جرخيف

 ةلأسم هب انللعام بسح . ثلثلا ىف امهلقأ لعج امهدحأ كلم ققحتي م املف

 . ةدع : م ىف 00(

 .امأف:ح ىف (0)

 . هب: ح ىف 22

 . فلتخي : م ىف )ل

 . م: ىف تسيل )هز
 . 76/# ةنودملا : رظنا ()

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (0)
 . ةبتاكملا : م ىف 0

 . هبتاكب : م ىف 4

 . ”ءر/## ةنودملا : رظنا (0)
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 .(21« لع هللاو> .(1) تام مث « هربد مث ©« هذيبع بتاك نم

 ] ]17١ىسباقلا نب نسحلا ىبأ خيشلل تلق : نييورقلا ضعب لاق :
 ةباتكلا لصأ ىف انهر هديس نهر اذإ بتاكملا ىف مساقلا نبا لوق هجوام .

 هآرو هب عجري مل سلفأ اذإف « سلفي ملام هتميقب عجري هنأ « ديسلا هكلمتساف

 ءىشال : لوقي نأ همزليف . اعازتتا هدنع كلذ ناك نإف ,(7] عازتنالاك

 نأ بتاكمللف 2 اعازتنا هرب. م(0/) نإف © هذديس سلفي م(4)نإو . هيف بتاكملل

 ش ش 0 ؟ هديس ءامرغا “هب صاخيي

 هعزتنا هنأك ةباتكلا لصأ ىف هطرتشا اذإ ديسلا نم كلذ دعي : ىل لاقف

 « هتباتك ءافو دعب هيلإ هدري نأ هدعو هنأك « نهرا ")وهو : هلوقو

 . سلفي ملام اهب هيلع موقي(6] ةبهلاك هنم كلذو

 بتاك اذإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق : قحلا دبع لاق [41]

 اهلك ةبقرلا ةميق ثلثلا ىف لعجي « ةباتكلا ضبقو « ىباحو .« ضرملا ىف هدبع

 ىف كلذو « ريبدعلا وأ الوأ ةباتكلا نوكت نأ نيب قيرفتلا ةلأسم ىف ليلعتلا رظنا )١(

 . قباسلا ربدملا باتك

 . ليصحتلاو نايبلا : رظناو

 . ع: ىف سيل نيتيوازلا نيبام (؟0)
 . ؟هر/# ةنودملا : رظنا (©)

 باتك لوأ ىف انيلع تدتشاو هلوق دنع ىهتنيو (م) ىف صقن ةملكلا هذه نم (4)

 . دالوألا تاهمأ

 . تإو : ح ىف )هز

 .ع :ىف تسيل (0)

 ىوعد ىف مهتا نإ نيميلا ىوس همزلي مل ةبهلاك ناك ول هنأب لوقلا اذه بقعت (م)

 نإ ةميقلل نماض هنأ ةنيبلا مقت ملو . هعايض ىعدا اذإ انه هنأ ضرفلاو . عايضلا

 . 75175 ص قوربلا ةدع : رظنا . فلح نإ لاحو هجاو
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 ةصاخ ةاباحملا ثلثلا ىف لعجم امنِإ , انهه . هعيب ىف ضيرملا ىباح اذإ فالخب

 .(1) ةقاتع ضرملا ىف ةباتكلا نأل
 ىف موقي ملو « كلذ زاج « هتبقر لمحي ثلثلا ناكف . ىباح اذإو : لاق

 ثلثلا ناك نإو « هب رثكيف تيملا لام ىلإ فاضيالو « ةضوبقملا موجنلا

 لمحي هلاب هنم قتعأ مث . دبعلا دي ىلإ ةضوبقملا موجنلا تدر . هلمخال

 هب تيملا لام رثكيالف . ةثرولا لاملا ذخأ الماح ناك اذإ ثلغلا نأل . ثلثلا

 ءدبعلا دي ىلإ لاملا در بجوو . ثلغثلا لمي م اذإف .ء دبعلا هيف لخديالو

 .(5] ثلقلا لمحم هلامب هنم قتعيف
 ىف بتاك نم ةلأسم ىف نييورقلا نم انخويش ضعب ىل لاق [4/؟]

 حيصي امنإ :(4) لمي ثلغلاو ,(9) ةباتكلا ضبقب ضرملا ىف رقأو . ةحصلا

 دق ناك نإ امأف . ءىشب هيف صوي مل اغراف ثلثغلا ناك اذإ ,(4) ركذام

 دبعلا جرخيو . هثلث هاياصو قرغتسي نأ بحأ اذهف . اياصوب ثلغلا(5) لغشأ
 ىف ىدبع تقتعأ : لئاقلاك وهف . هلام سأر نم هتباتك ضبق هنأ رقأ ىذلا

 . هثلث نم ةجراخ اياصولاو . قتعيالف « ىتحص

 ءاوس : لاقو , اذه فلاخ هنأ نييورقلا نم انخويش ضعب نع ىكحو

 اياصولا تناك اذإ . هرارقإ زوجي . هلغشي مل وأ « اياصوب ثلثلا(") لغشأ
 . دبعلا اذه قتع اهيلع ادبي امم

 . "9/8 ةنودملا : رظنا (1)

 . "5ص قوربلا ةدع : رظنا (؟)

 . ؟"8/# ةنودملا : رظنا (#)

 . هلمحجب : ح ىف )0
 مهتيالف دالوأ ديسلل ناك نإ : لاق" ”.-»و/#م ةنودملا ىف لاّوسلا باوج وهو (0)

 ةباتكلا عيمج تضبق دق : هلوقب هبتاكم ىلإ هدلو نع ةباتكلاب لاق نوكي نأ ديسلا

 ناكو دلو هل نكي مل نإو . رح وهو . قدصم كلذ عيمج ىف وهو زئاج كلذف
 ةلالك ثروي ناك نإو . هقتع زاج هقتعأ ول هنأل مهتيالو هلوق لبق هلمحي ثلثلا

 . لغش : ع ىف (5)
 . لغش : ع ىف (0)
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 (0) دالوألا تاهمأ باتك

 اهقتعأ : يهاريإ هدلو مأ ىف مالسلا هيلع ىنلا لاق [4/؟]

 ْ .(5)"اهدلو

 ىلع ىهف تعضو اذإف . زوجيال اهلمح لاح ىف اهعيب نأ قفتا دقو

 .(*) ليلدب الإ لقتنتال « لصألا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنأ سابع نبا نع ىور دقو
 عاا (4("

 ربد نع ةقتعم ىهف « هتمأ هنم تدلو لجر اميأ : ملسو

 .(5) كقبعأ دق رمع نإ : لاق هنأ بلاط ىبأ نب ىلع نعو

 . "50/7 ليلجلا بهاوم . اهديس نم دلت ةمألا ىه: دلولا مأ (9)

 ءهل ظفللاو , 90815 مقر ثيدح سابع نبا نع هننس ىف هجام نبا هجرخأ (؟)

 .« 5١60/8 ىربكلا تاقبطلا ىف دعس نباو .« 5/٠١" ىقهيبلاو ء 18١/4 ىطقرادلاو

 امك . ادج فيعض وهو . سابع نب هللا ديبع نب هللا دبع نب نيسحلا قيرط نم
 . 5١7/4 ريبْلا صيخلتلا ىف

 لجأل فيعض اهدانسإ ىرخأ قيرط هلو : 17١ص بيذهتلا بيرقت ىف لاقو

 هذهو افعض هيف 5١8/54 ريبخلا صيخلتلا ىف لاق . ىصيصملا ديعس نب بعصم

 دجوي ىتح افيعض ىقبي ثيدحلاف . غبصأ نب مساق نع مزح نبا ةياور نم قيرطلا
 . هيوقيام

 . 499/19 دهتجملا ةيادب : رظنا (+)

 دمحأو . هل ظفللاو , 06 مقر ثيدح هننس ىف هجام نبا هج رخأ )ل

 19/9 مكاحلاو , ١٠/64-18١ ىنطقرادلاو . ؟ةال/؟ ىمرادلاو , ”**0 ١/0

 ىذلا سابع نب هللا ديبع نب هللا دبع نب نيسح قيرط نم 47/٠١" ىقهيبلاو

 نيسح : مكاحلا ىلع ابقعم ىهذلا لاقو ء ادج فيعض هنأو هيلع مالكلا قبس

 . كورتم
 ناك نإو ةرح دلولا مأ" : ظفلب 181/4 هننس ىف ىنطقرادلا دنع ىرخأ قيرط هلو
 لوق نم هنأ حيحصلاو : 707/4 صيخلتلا ىف لاق . فيعض اهدانسإ نكل ؛ "اطقس

 . 185/5 ءاورإلا رظناو . رمع نبا

 . نكقتعأ دق رمع نإ : لاقف دلو مأ ىلع تتأ" ظفلب ةبيش ىبأ نبا دنسم ىف وهو (ه)

 . 71044 مقر تحت . 4٠١0/46 دالوألا تاهمأ عيب باب . ةبيش ىبأ نبا دنسم : رظنا
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 ديعس ابأ تيأرف . دجسملا تلخد : لاق هنأ(١) ريريحم نبا نعو [4/]

 عم انجرخ : ديعس وبأ لاقف « لزعلا نع هتلأسف . هيلإ تسلجف ,(5) ىردخلا

 ىبس نم ايبس انبصأف « قلطصملا ىنب ةوزغ ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ,(4)ءادغلا انيبحأو « ةبزعلا(؟-) انيلع تدعشاو « ءاسنلا انيهتشاف « برعلا

 هلأسن نأ لبق انرهظأ نيب( 6)<هللا لوسرو> . لزعن : انلقف « لزعن نأ اندرأف

 موي ىلإ ةنئاك ةمسن نمام ,(1)5ولعفت الأ مكيلعام' : لاقف كلذ نع هانلأسف

 . عيبلا عنمي نهنم لمحلا نأ ربخلا اذهب ملعف .(097)" ةئئاك ىهو الإ ةمايقلا

 . ةيافك هانمدق اميفو . اذه ىف ليوطتلا انضرغ سيلو . نمغلاب بهذيو

 ناك « زيريح وبأ . ىشرقلا , ىحمجلا بهو نب ةدانج نب زيريحم نب هللا دبع )١(

 . نيعباتلا نم . دباع ةقث . سدقملا تيب لزن مث . ةكمب ةروذحم ىبأ رجح ىف اميتي
 . اهلبق ليقو . ه9 ةنس ىفون

 ةركذت . ١١9/١ ربعلا .« ؟6؟/#» ةباغلا دسأ . “6/5 بيذهتلا بيذهت : رظنا

 ظافحلا تاقبط .ء ١١١/١ بهذلا تارذش . ١686/9 ةياهنلاو ةيادبلا ء« 54/١ ظافحلا

 . "7 ص ىطويسلل
 دهش مث « دحأب رغصتسا ؛ ىباحص . ىراصنألا ناتس نب كلام نب دعس وه )0

 . ةباحصلا ثادحأ ءاهقف نمو . ثيدحلا ةياور ىف نيرثكملا نم ناكو . اهدعبام

 . نيتسو سمخ ليقو . عبرأ ليقو . ثالث ةنس ةنيدملاب - هنع هللا ىضر - ىفون
 ضايرلا نم ةدايزلاو . ؟"؟ص بيذهتلا بيرقت ىف امك , ةعامجلا هل جرخأ

 . ١٠ص ةباطتسملا

 ةباصإلا « ١١ص ةباحصلا خيرات « ١١١ ص فراعملا . 41ص ةفيلخ تاقبط : رظناو

 . 2:81 عالة /# بيذيتلا بيذهت 2 117-/غ

 . (م) ىف صقنلا ىهتني انه ()
 اهعيب انيلع عنتمي دلو مأ ريصتق . لبخلا نم انفخو ءطولا ىلإ انجتحا : هانعم (:؛)

 . اهيف ءادفلا ذخأو

 . انيلع هللا لوسرو : م ىف نيتيوازلا نيباه ()

 . هولعقت الأ : م ىف 00

 ء حاكتلا باتك « لسمو , 197/# , 3 باب . قتعلا باتك . ىراخبلا هجرخأ (0)

 ء ٠ا//5 لزعلا باب . حاكنلا باتك . ىئاسلاو , 8*1 ثيدح لزعلا مكح باب

 . هل ظفللاو « 578/8 لزعلا ىف ءاجام باب . حاكنلا باتك . دواد وبأو
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 نم مساقلا نبا ىلع نونحس هب جتحاام : قحلا دبع لاق [47]

 نم مساقلا نبا مزليال . ضيرملا ةلأسم ىف ةمأ(؟)دلو نايدملا(١) قاحلتسا

 : نيهجو

 ضيرملاو . هكلم ىف ىه ةمأ دلو قحلتسا نايدملا اذه نأ : امهدحأ

 . هكلم نع تلازو « اهعاب دق . ةمأ دلو قحلتسا ام

 ىتلا هتمذ ىهو . اضوع هئامرغل ىقبأ نايدملا نأ : رخآلا(") هجولاو

 . قرتفم اذهف اضوع ةثرولل ىقبيال ضيرملاو . اهيف دلختم نيدلا

 نأ ىغبني ناكل . ةمألا عيب دعب دلولا قحلتسا امنإ4) نايدملا ناك ولو

 .(6)رعأ كناوح ٠ ءاوس ضيرملاك نوكي

 بألا ىف مساقلا نبا ىلع هب ضرتعاامو : نييورقلا ضعب لاق [277]

 ىذلاك . ءىش همزليالف . هعتم هيلع دسفأ امنإ هنأ ,(32هنبا دلو مأ أطيب

 اروز اودهش مهنأ دوهشلا رقأ مث . اهب ىنب نأ دعب هتجوز قالطب هيلع دهشي

 مزال ريغ اذه . هعتم هيلع اوفلتأ انإ مهنأل ؛ ائيش جوزلل نومرغيال مهنأ

 8 ءرحأ دقف . لاملا عازتناو تايانجلا") شرأ ىف ةمألا لاحب دلولا مأ نأل

 . هريغل بأ هنأ ىعدملا ءاعدا : قاحلتسالا (1)

 . "94ص عاصرلا حرشب ةفرع نبا دودح : رظنا

 . نسحأ ناكل نالفل لاق ولو : تلق

 هلو : م ىف )0

 هجوو : ع ىف (0)

 . ح : ىف تسيل )0

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (ه)
 دلولا مأ ةميق . بألا نم ةميقلا ذخؤت نأ ىرأ ..." : ةلأسملا ىف مساقلا نبا لاق (1)

 دق ءالولا نأل , بألا ىلع قتعتالو نبالا ىلع ةيراجلا قتعتو . نبالا ىلإ عفدتف

 : رظنا . ... نبالا ىلع هلخدأ ىذلا داسفلل ةميقلا بألا انمزلأانإو . نبالل تبث

 . ةا/ا“ ةنودملا

 . تايانجلا ىف ةحارجلا ةيد وه : شرألا (0)

 .مرح:ع ىف (8)
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 لجر لتق اذإ مزلي . هب اوضرتعا ىذلا جاجتحالا اذه ىلعو .« كلذ اهديس

 اذه سيلف . هعتم هيلع دسفأ امنِإ هنأل . ةميق هيلعأ7١ نوكتال نأ دلو مأ

(0). 
 لماحلا هتجوز ءارش نبالل زوجييال هريغ لوق : قحلا دبع لاق |4717 ]

 سيل (4)هركذام رخآ ىلإ .(؟]هدج ىلع قمع دق اهنطب ىفام نأل هيبأ نم

 , لعفو . اهارتشا اذإ مساقلا نبا لكت امإو ,(4) ساقلا نبا لوقل فالخب

 موي اهتميق دلولا مزليو . هلوق ىلع ايدب اهعاتبي نأ هل سيلو . كلذ تافو

 ,(5] لعاف . ةدالولاب تاف دساف عيبك هنأل ,« رح اهلمح نأ ىلع ءارشلاب اهضبق

 . هللا همحر  نسمحلا ىبأ خيشلا نع ىكح اذه لثمو

 سيل .(4) نيد هقحليالو « اهنينج قريال8)هنإ : اضيأ هريغأ") لوقو
 . الماح هدلاو ةجوز عاتبا نم ةلأسمك تسيلو « مساقلا نبال فالخب

 ىفو )3١(, ىلوكلا ةلأسملا ىف ارح قلخ دلولا نأ كلذ نيب قرفلاو

 دنع( 1")دعبملا قتعلا كلذ هبشأف (3؟)دنولا ءارشب قتع انإ(11) هذه

 . نيدلا ىف عابت اهنإ : لاقف . مساقلا

 ءىشب

 نب

 . نوكي : م« ح ىف 0(
 . عىش : حا 2 69

 / . هدذح : م« ح ىف 28

 . اهنينج ءانتثساو اهعيب زوجيالف ... : ؛م1/8١ ليلجلا حنم ىف لاقو

 . ها١/#» ةنودملا : رظنا (4)

 . 405/4 ريبكلا حرشلا . ه١//# ةنودملا : رظنا (ه)

 . هملعاف: م ىف (5)

 . لاقو : ع ىف (0)

 . اهنإ : ح ىف (0)
 . ه؟/# ةنودملا : رظنا (9)
 . هيبأ نم لماحلا هتجوز ءارش ةلأسم ىهو 0

 . الماح هدلاو ةجوز ءارش ةلأسم ىهو ' )1١(

 . ”الم-الا/ ص قوربلا ةدع : رظنا (1؟)

 نم رجألا بلط هعفاد نوكي ىذلا وهو . ةنسلا قتع وأ . بيسالب قتعلا وهو (1+)

 . ىلاعت هللا
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 نأ بجوف . ةنس قع هلك كلذ نأل ؛ ىلوألا(١) ةلأسملاك هريغ اهلعجو

 ءارشلاب قتعم وه امنإ نيتلأسملا("] ىدحإ ىف ناك نإو ,(؟)«مكحلا ىواسي»
 ةنسب اقتعم هنوك ىف ناتلأسملا تواست دقف ,« رح هلصأ نم وه ىرخألا ىفو

 ' اف .(4) فا رتقابال

 (5) دولا هب قحليال هنبا ةجورب ىنز اذإ : قحلا دبع لاق [47]

 وأ نينس سمخ ولو « ءاربتسا هيف ادمأ هتجوز نع ابئاغ هدلو ناك نإو

 نأل .١1/هتمأ ىهو . هدبعل ةجؤوَر وأ هنبا دلو مأ ءىطو اذإ فالخب ؛ رثكأ

 ىلوأ شارفلا بحاصف . هل شارفال ءىطاولا بألاو « حيحص هشارف دلولا

 . دلولاب
 ءطو وهف ؛ هدبعل ةجوز ىه ىلا هتمأ وأ هنبا دلو مأ هتطو ىف امأو

 دلولا ناك « ءاربتسا اهلثم ىف ةبيغ نبالا وأ جوزلا باغ نإ كلذلف . كلم

 ةلأسمو « هنبا دلو مأ ءىطاولا ةلأسم : ناتلأسملا ناتاهو . ءىطاولل

 ءىطو اذإ قفتت امنإ . ىنجأ ةجوز وأ هدبع ةجوز ىه ىتلا هتمأ ءىطاولا

 ,. ةضيح لبق ءىطو اذإ امأو .« بئاغ جوزلاو « ءاربتسا هيف دمأ دعب

 ,(19) ةفاقلا دلولل ىعديف « هنبا دلو مأ هتطو ىف امأف ؛ ناتفلتخم ناتلأسملاف

 . ةلأسمك : م ىف )0(

 . مكحلا ىف ىواستي : ح ىف نيتيوازلا نيبام (؟0)
 .دحأ: م ىف (6)
 قتعلاب ةرافكلل ةبجوملا تاروظحملا نم ءىش لعف هببس ناكام : فارتقالا قتع (:4)

 ش ْ . الثم ناضمر راهن ىف ءطولاك

 . 54/# ةنودملا : رظنا (ه)

 باغ دق نبالا نوكي نأ طرشب , ديسلا وأ , بألاب  ذئنيح  قحلي دلولا نإف (+)

 ةدم هتجوز نع الوزعم وأ ابئاغ دبعلا .نوكي نأو . ءاربتسا اهلثم ىف نأ معي ةدم

 . 01/7 ةنودملا : رظنا . اهمحرل ءاربتسالا اهيف لصحي

 .ضعبب مهضعب سانلا نوقحليو . ءامدلا نوزيمي نيذلا مهو . فئاق عمج : ةفاقلا (9)

 . 8ص ةنودملا ظافلأ بيرغ حرش



 ( عىا/)

 ىهو ىبنجأ وأ هدبع ةجوز هئطو ىف امأو ,(0) رهط ىف نيكلام ءطوك هنأل

 . ىلوأ جوزلا شارف نأل جوزلل دلولاو . انهه ةفاقالف « هتمأ

 هنأل ؛ حيحصب سيل القن ةلأسملا(274هذه نيرصتخملا> ضعب لقن دقو

 , دحاو باوج ىلع ةضيح دعبو ةضيح لبق هئطو ىف نيتلأسملا نيب عمج

 اذه وحنو .(")ةنودملا ىفام ىنعم وهو « انيبام ىلع فلتخم كلذ ىف رمألاو

 . نييورقلا انخويش ضعب نع تظفح
 , هتمأ ءطوب ديسلا رقأ اذإ : نييورقلا(4) نم انخويش ضعب لاق [479]

 ىح دلوب تتأ نإف «. هتدلو اهنأ اهل ةنيبالو , هنم هنأ تعداف « دلوب تتأو

 ناك نإو ؛ ةدالولا تبثت ىتح قدصتالف تيم دلوب تتأ نإو , ةقدصم ىهف

 ©/ءطولاب ارقم ديسلا

 ىذلا نوذأملا قتع ضمي مل انإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [44]
 قتعأ نم فالخب ناكو « اهنينجا”) قتعيو و ”/ لماحلا هتمأ ىف ديسلا هقتعأ

 ملف « ىلصأ كلم نينجلل هكلم ديسلا نأل ؛ لجرل اهنينج بهو دق . ةمأ

 كلم هل سيل نينجلا بهو ىذلاو . ةمألل نوذأملا قتعب هكلم لطببي

 .(6)ىصأ

 . ١5تءر/# ةنودملا : رظنا (1)

 . هذه نم نيرصتخملا : م ىف نيتيوازلا نيبام (؟)
 . 58/8 ةنودملا : رظنا («)

 .م:ى تسيل (:)
 ش . 5«-هور/# ةنودملا : رظنا (ه)

 نوذأملا ديس وهو . ىلعألا ديسلل اقيقر دلولا نوكيو «. اهنطب ىفام عضوب قتعتو (5)

 . قتعأ ىذلا

 . "8ص قوربلا ةدع ء ههر/#"“ ةنودملا : رظنا

 . ههر/# ةنودملا : رظناو . قتعيالو ملعأ هللاو - حيحصلاو . خسنلا رئاس ىف اذك (0)

 . "8ص قوربلا ةدع : رظنا (0)



 ( ؛5:8)

 وأ(5) ةقدصب وأ ةبهب ديري ؛(١)اهلمح نوذأملا كلمي نأ الإ : هلوقو : لاق

 « هيف ةمرحلا لوصحل نينجلا ىف توفلا عقو دقف عيبلا دقع عقو اذإف> . ءارشب

 ضعب معز امك . عضولاب الإ توفيال سيلو .أ5/7«ءارشلا سفنب قتعم هنأل

 ملعأ هللاو . توف ءارشلا دقع لب « سانلا

 , اهعاب ةمأ دلو قحلتسا اذإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [441]

 . هوني امب دلولا هيلإ درو « هيلإ درت ملف ,(4)ءألا ىف مهتاو . لماح ىهو
 ؟نآلا هتئيه ىلع ةقفصلا دقع خوي هتميق مك : لاقي نأ دلولا بونيام ةفرعم
 .(6]دلولا صاصح نمثلا نم دريف . دلوالب مألا موقت مث

 نيب ةمألا ىف دمحم لوق ىف نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [447؟]
 . لمحلا موي ءطولا مويف ,(7)ةرم ءىطو نإ :(70امهدحأ اهٌؤطي نيكيرشلا

 . كيرشلا ريخ ارارم ءىطو نإو . ءطولا موي( 87 ءوقيف
 ءىطو نإ امأف . ةضيح ةأطو لك نيب ناك اذإ هرييخت حصي امنِإ : لاق

 . لوألا ءطولا نم دلولا نأ ىلع لمحيو . انهه رييختالف , ةضيح لبق ارارم

 اذإ . هتطو لوأ دنع هيلع موقي نأ هلف ء ءطولا لالخ ىف تضاح اذإ امأف

 . ملعاف . نآلا كلذ رايتخا هلف . هيلع موقي نأ . الصأ لمحت مل ول « هل ناك

 . نيكيرشلا دحأ اهأطو ىتلا ةمألا هذه تلمح اذإو : لاق [4489]

 ةميقلا فصن نم رثكأ اهفصن ةميق4)ناكف . اهفصن عيبيف . رسعم ءىطاولاو

 . ههر/# ةنودملا : رظنا (91)

 . ةقدص وأ: ما )0

 . ح : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (9)
 . مادختسالا وأ عاتمتسالا اهدرب ديري هنأب (4)

 . هو-هم/# ةنودملا : رظنا (ه)

 . 517-54ه1/ ةنودملا : رظنا (5)

 . م: ىف تسيل 000

 . مرغيف : م ىف (4)
 . ناك نإف : باوصلا لعل (9)
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 نأل ,(١)ءىش هتمزل ىتلا دلولا ةميق فصن لجأ نم اهنم عابيال « هتمزل ىتلا

 قلعتامال . ةصاخ اهلجأ نم همزل اميف اهعيبي امنإو « دلولا ةميق نم همزلام

 / لعأ هللاو .(؟)اهريغ نم هيلع

 . خاسنلا نم هلعل ىوحن أطخ وهو ءائيش:م. ح ىف (1)

 . كلذكف : م ىف (0)

 ةدع . “68/5 ليلكإلاو جاتلا . 41-418؟/# ريبكلا حرشلا : ةلأسملا ىف رظنا ()

 . "86ص قوربلا



) 

 () ءالولا باتك

 ىهن دقو . لجر نع هدبع قتعي نأ زاج مل: لئاق لاق نإ [484]

 ةيهك اذه نكي")1 لفأ؟)"؟هتبه نعو ءالولا عيب نع مالسلا هيلع ىنلا
 كلذ نكي موا ؟هنع قتعملا هرك نإو , ذفنو , قتعلا زاج ملو !؟ءالولا

 ؟هلوبق ىلع( 8) ربجيال فورعمك
 ءالولا لقت ةيحان نم سيل اذه نأ : لوألا هجولا ىف باوجلاف [446]

 مث ٠ ءالولا هيف ررقتي("] لف اذهو , ررقتأ١/دق ءالو لقن نع ىهن امإ هنأل

 قتعلا ذافن امأو . ثيدحلا رهاظ ىف لخادب سيلف ,(4) اهريغ وأ ةبهب هلقن

 بقعل قحلا هيف(١٠) تبث رمأ اذه نألف هنع قتعملا لوبق ةاعارم(4) نود

 تبث اقح ضقني نأ هل سيلف « ءالولا هيلإ رودي نمم . مهريغو لجرلا

 قدصتملاو بوهوملا لوبق ةاعارم ىف هتقدصو لاملا ةبه كلذ قرافف « هريغل

 0017« لعأ هللا و> . هيلع

 قتع ببسب ءرملا هقحتسي ثاريم : عرشلا ىف وهو . ةرصنلا : ةغللا ىف ءالولا 0)

 . هكلم ىف صخش

 . 7060 ص ىناجرجلل تافيرعتلا « (ىلو) رينملا حابصملا : رظنا
 باتك . مٍلسم « #/١1٠١ هتبهو ءالولا عيب باب ء« قتعلا باتك . ىراخبلا هجرخأ (0)

 ىضر رمع نبا نع امهالك 2 4١1ةهر/ا# هتبهو ءالولا عيب نع ىهنلا باب . قتعلا

 . امهنع هللا

 . م: ىف تسيل 2 (0)

 . 54/# ةنودملا : رظنا (#)

 . رب : ح ىف )6

 . دقف : م ىف (5)

 . مل اهلعل (0)
 . اهريغو : ع . ح ىف 4

 . ريغب : ع ىف (9)

 .م: ىف تسيل )1١(

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (1؟؛)



) 4070 

 دبع نع هدبع قتعأ نم ةلأسم ىف نييورقلا ضعب لاق [487]

 ناك كلذلف . كلذب ملع هنع قتعملا ديس نأ مساقلا نبا مالك ىنعم ؛(1) لجر

 , هديس نذإب دبعلا قتعك ريصيف . قتع نإأ"/هديع ىلإ دعي ملو « ءالولا هل

 ءالولا ناك دبعلا قتعأ ىتح هدبع نع لجرلا قتعب هديس عيال ول امأو

 ىتح كلذب ديسلا معيالف . هدبع قتعي دبعلا ةلزنمب هديسلال هنع قتعملا دبعلل

 .(0)« لع هللاو> .(4) هقتعي

 اديع قتعأ اذإ : هلوق : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [441]

 مالسإ ركذ امنإ (0) وب لسأ نإ . هيبأل هٌؤالو « ىنارصنلا هيبأ نع اينارصن

 ضرعيال ىراصن مهف مسي مل نإ امأف . كلذب هل مكي انهه لسأ اذإ هنأل هيبأ

 اذه طقسُأ دقو « هوبأ لسأ نإ : هطرش ةدئاف(")اذهف مهنيب مكحيالو . مهل

 ههجوو . تاهمألا ىف وهو . ىنعم هل ري ملو « نيرصتخملا ضعب ظفللا

 .(8/)انركذام

 اهؤالو ناكف . تملسأف . نامأب ةيبرح تمدق اذإ : لاق [444]

 )1١( فلاخف ,(8/)دلاولا هرج . قتعف . كلذ دعب اهوبأ ىبسس مث . نيملسملل

 . 5ه//#" ةنودملا : رظنا (1)

 .هريغ: م ىف (0)
 .م: ىف تسيل (0)
 . 450/1١4-499 ليصحتلاو نايبلا : رظنا (4)

 . ع: ىف سيل نيتيوازلا نيبام (4)
 . 55/7 ةنودملا : رظنا ()

 . هذهف : م ىف (0)
 . هاتركذام : ع ىف (م)

 نأ ىنعملاو . ملعأ هللاو . خاسنلا فرصت نم اذه نوكي دقو . ةكاكر اهيف ةرابعلا (9)

 . ملعأ هللاو . هقتعم ىلإ هتنبا ءالو رجي بألا

 . فلاخم : ع ىف 0(
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 رادب قحلي مث ,(؟/|ديبع قتعي ىنارصنلا ةلأسم نيبو ١7 ةلأسملا هذه نيب

 تبث نمل تبث دق ءالولاو « ءالولا ري هلعجي ملف ,("] قتعيو . ىبسيف برحلا
 . نيتلأسملا ىف

 (4)قرلا ناك دق ةيبرحلا ابأ نأ لجأ نم كلذ نيب قرف اًمإف [449]

 , اقوقرم لصح املف . هقاقرإ نم عنم هسفنب هعانتما نأ الإ « هيلع اطلستم

 , ءالولا رج كلذلف . هيلع قرلا مكح طلستل . هيلع لزي مل رمأ هنأكف

 وه امنإ هكلمو ,(4/ مدقت اميف دهعلا ضقن ىذلا ىلع طلستم ريغ قرلاو

 ثدحتسا (1/) نإ هل هتوبث مدقت' دق ءالو رجب ملف كلذ بجوأ بيسل ثداح

 .(8) نييورقلا نم انخويش ضعب ىل لاق اذكه . هقتعأو(") هكلم

 تملسأف . نامأب هتتنبا تمدق مث . كلمف . ىس بألا ناك ولو : لاق

 كلم دق هنأل . ءالولا رج قمع اذإ بألا نأ فالتخا هيف(4)«سيل اذهف>

 . هتنبا مودق لبق ةقيقح كلم

 نأ رقأف ءادبع ىرتشا اذإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق ]45٠[
 ىرتشملا ىلع هقتع بجوف . ركنم هنم عئابلاو . هقتعأ ناك(٠) هنم هعاب ىذلا

 نم ةأرما نأ ول تيأرأ : تلق" : 7م/# ةنودملا ىف اهصنو ءع ع ح : ىف تسيل ()

 نيملسملا عيمجل : لاق ؟كلام لوق ىف اهٌوالو نمل تملسأف نامأب تمدق برمحلا لهأ

 ؟ال مأ كلام لوق ىف اهءالو رجيأ . ملسأو قتعأف كلذ دعب اهدلاو ىبس نإف : تلق

 معن : لاق

 . 7/8 ةنودملا : رظناو . ادبع: ع ىف (؟)
 . قتعي وأ: ح ىف 8

 .م 1: ىف تسيل (:4)

 . مدقي اميف : ع ىف )هز

 . نمب:م ىف (5)
 . هل هكلم : ع . ح ىف 000

 . 6٠5ص قوربلا ةدع : رظنا 0م

 . سيلف : م ىف نيتيوازلا نيبام (9)

 . م: ىف تسيل (1)



 ( 7ع )

 لاملا كلذ نم ذخأي نأ ىرتشمللف « لام نع دبعلا تامف .ء رح هنأ هرارقإل

 نإو . افوقوم ناك الإو . هاعدا نإ عئابلل نوكي لاملا قابو . هنُم رادقم

 عئابلا تام ولو « هريغ ىرتشملل سيلف . ىرتشملا نم نم لقأ دبعلا كرت
 سيلف . الام كرتي مل عئابلا ناك. نإف . دبعلا تام مث . دبعلا توم لبق الوأ

 ءالولاب .هنوثري عئابلا ةثرو نأ رقم هنأل . ءىش تيملا دبعلا لام نم ىرتشملل

 امك « الام كتي( عئابلاو ,« هتكرت مزلي امنإ عئابلا ىلع هل ىذلا نمثلاو

 1 رثكأف « نمثلا راذقم كرت دق عئابلا ناك ولو . ءىش هل نكي ملف « انركذ

 كرتام رادقم وأ . هنُث ىرتشملل اوعفدي ىتح دبعلا كرتام ذخأ ةثرولل نكي

 كرتام اوذخأ كلذ اوعفد اذإف . نمثلا نم لقأ كرت امنإ ناك نإ ؛ عئابلا

 . دبعلا

 سم نيب ىنارصنلا دبعلا ىف نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [491]
 صخي ىذلا بيصنلا وهو . ةيزجلا فصن هيلع : اعيمج( ؟) هناقتعي(؟) فارصنو
 .(5) ىنارصنلا

 ىضقي : مساقلا نبا لاق امنإ : نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [45؟]

 اذه نوكي نأ لامتحال ,(3)ءالولا نود لاملاب ءالولا ىف(5) عامسلا ةداهش ىف

 . ةصاخ لاملاب ىضقو « ءالولاب ضقي مل كلذلف . دحاو هلصأ عامسلا

 : هالوم تيملا اذه نأ ةنيب ماقأ ىذلا ةلأسم ىف بهشأ لوقو [455]

 : مساقلا نبا لاق امنإو . مساقلا نبا لوقل ريسفت .(07) هقنعأ اولوقي ملو

 . ملف : مع ح 2 )0(

 .م: ىف تسيل (؟)

 . 76/8 ةنودملا : رظنا (4)

 نيعم ريغ نم عامسل هتداهش دانتساب هيف دهاشلا حرصي امل بقل : عامسلا ةداهش (ه)

 . مهاله/4 ءالم/## ةنودملا : رظنا (5)

 . م#8/7 ةنودملا : رظنا (90إ)
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 مل اذإف . مهماهفتسا ىلع ردقي هنأل .(1) هقتنعأ اولوقي ىتح ةداهشلا زوجتال

 م نإو . هزوج دق مهريغ نع مهلقنك . ةداهشلا تزاج كلذ ىلع ردقي

 . زاوجلا ىلعا")ةداهشلاو .« هلك ةرورض كلذ نأل ,(5) هقنعأ اولوقي

 ءالوب الجر ثرو نم ةلأسم نيب مساقلا نبا دنع قرفلا [494]

 ةلأسم نيبو « ناتنيبلا تأفاكتو . هالوم هنأ ةنيب رخآ هيلع ماقأو :(4]هيعدي

 هايرتشا امهنأ هيف نايعادتي بوغلا ىف مساقلا نبا ىلع اهب جتحا ىتلا(©) ريغلا
 مشقف :(70ر مل ءالولا نأ . نآفاكتتف .« ةنيب ناميقيو . تام دق لجر نم

 هدي نم جرخيالف ؛ امهدحأ هزاح دق بوثلاو « امهنيب("7 هيبسب ىذلا لاملا

 . هب وه جتحا امم ىوقأ وه رمأب الإ
 ةرابع نافلاحتي ةظفل . نافلاحتيو . زئاحلل بوثلا نإ : هريغ لوقو

 لكن نإف ,. ةصاخ رئاحلا فلحي ملعأ هللاو (6)دارأ امإو . اهيف ذوخأم

 8« لع هللاو> . اعيمج نافل امهنأ دري ملو ء رخآلا فلح

 اذإ ؛ ةطقللا باتك ةلأسم ىف نييورقلا نم انخويش ضعب لاق [450]

 ماقأو « ةنيب ماقأو . اهفصوفق . رخآ ءاج مث « هيلإ تعفدف ةطقللا فصو

 كلذ سيلو - بهشأ لاق امك  اهضباقل ةطقللاف .« تأفاكتو « ةنيب اهضباق

 ضباق نأل . انمدق ىلا ءالولا ةلأسم هبشتالو )/1١(, ساقلا نبا مالكل فالخب

 . م#9/8 ةنودملا : رظنا (1)

 . ؟/8ص ىصفقلا دشار نبال بابللا بابل : رظنا (؟)

 . ةداهشلاف : م 2 69

 نوكو « نيتنيبلا ىف ىواستلا ىلع ءانب امهنيب لاملاف . ىوعدلا ىلع ةنيبلا ماقأو (:4)
 . م6177 ةنودملا : رظنا . هلصأ امولعم لاملا

 . مساقلا نبا ريغ  ريغلا ةملكب  هدارم لعلو . دبعلا : م ىف (ه)

 . هريغ وأ لام نم ءىشلا هسفن ىلإ ناسنإلا مض : ةزايحلاو . هزي مل: م ىف 69

 . هبيسي : ع ء رح ىف (ا/)

 . اودارأ : مادى 60

 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (9)
 . 55/4 ةنودملا : رظنا (0)



 ( 70ه )

 لاملا ذخأ نكي مل ءالوب الجر ثرو ىذلاو . رئاج رمأب(١) اهزاح دق ةطقللا

 هعنم مكح ىلإ رمأللا عفر ول هنأل . ةحيحص ةزايح هزاحالو . ازئاج اذخأ

 , كلذ نم رثكأ فلكيال ةطقللا فصاوو ؛ ةصاخ هاوعدب لاملا ذخأ نم

 الإ رئالا(") زوح نم جرخت ملف . هل زوجمام ذخأ دقف , بجاو هيلإ اهعفدو

 | 6 هللاو> .("/ هب وه قأ امم ىوقأ رمأب

 ىنعم نوكي نأ لمت : نييورقلا(672نم انخويش> ضعب لاق [497]

 كوٌّواج نإ" : نيملسملاو ىراصنلا ىف زيزعلا دبع نب رمع ثيدح ىف ىرجام

 مكحاف : كلذب ديري ,79"مهنيد لهأ ىلإ مهدرف اوبأ نإو , مهنيب مكحاف
 . مالسإلا ضئارف ىلع كلذ مسق ىف مالسإلا مكحب مهنيب

 ' مهنيدا "2 لهأ مسق ىلإ ىأ . "مهنيد ىلإ مهدرف اوبأ نإف' : هلوقو

 هلاق امل فالخب سيلا“ كلذ نوكي اذه ىلعف « ىراصنلا ىلإ نودري مهنأال

 )1١(. لع هللاو> .(4) هساقلا نبا
 مالسإلا مكحب مهنيب مك تاياورلا ضعب ىف ةنودملا ىف هلوق كلذكو

 نع اولقتي الأ وه ىذلا(١1]«مالسإلا مكحب ديري مهثيراوم نع اولقني مو
 1" مهثيرا وم

 . زاح : ح ىف 00

 . زرح : م ىف )0

 .م. حب: ىف تسيل (0)
 . ع : ىف سيل نيتيوازلا نيباه (4)

 . م: ىف سيل نيتيوازلا نيبام ()
 . 68/7 ةنودملا : رظنا (5)

 . م: ىف تسيل 000

 .م: ىف تسيل (0)
 . 68/7 ةنودملا : رظنا (9)

 )٠١( ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام .
 . م. ع : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (1:)
 اهنم تبثم اذه دعب صنلاو . (م) ادعام , ايلك ادامتعا ةدمتعملا خسنلا ىهتنت انه (1؟)

 . (ش) ةخسنب لباقمو
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 لام) (؟] فقوأ اذإ :(1) «نييورقلا نم انخويش ضعب لاق> [؛91/]

 ء هربدمو هدلو مأ ىلع هنم قفنيو . راغصلا هدلو ىلع هنم قفني "04 دترملا

 نم مهيلع قفنيال كلذلف « هتدر(©7 لاح ىلع لتق اذإ هنوثريال دلولا(؟4) نأل

 .(5/ هلام

 ديب اهقر ناك امل هنأب ةربدملا ءطو زاوج سانلا ضعب(؟7للع [494]
 كلذ لجأ نم هل زاج « هتوم دعب اهيف عابتف . نويدلا نيدتسي ذإ ء اهديس

 اذك نلعفيل فلح ىذلا سيلأ : لاقيف « هيلع ضرتعي ليلعت اذهو . اهٌؤطو

 (8)<كلذ بجوي١> ملف « هنيد ىف عابت ىهو . اهؤطو هل زوجيال هعمأ ةيرحب
 اهٌوطو ذإ ؛ دلولا مأ ءطو زاج امك . ةربدملا ءطو زاج امنإو . اهئطو زاوج

 اذإ اهئطو نم عنمي امنإو . ديسلا ةافو لبق ىضقنت دق ؛ ةدمب روصحمب سيل

 ول هنأل . ةبتاكملاو . لجأ ىلإ ةقتعملا لثم هتوم لبق ىضقني دق اهؤطو ناك

 « ةبتاكملا تدأ اذإ . هتوم لبق اهيف قتعلا لوصح(4) نكمأ ء هل كلذ زاج

 ةدم ىلإ ءطولاو . ةدم ىلإ اًتطو كلذ ريصيف . ةقتعملا ىف لجألا ىضقتا وأ

 نع نييورقلا نم انخويش ضعب تلأس قحلا دبع لاق" : ش ىف نيتيوازلا نيبام ()
 . دترملا

 هلام ناكو لتق بتي مل نإو . هلام هيلإ در بات نإف باتتسي ىتح هلام فقوي (0)

 . نيملسملا لام تيبل

 . ال مل هلام : ش ىف نيتيوازلا نيبام ()

 . نأل : لاقف: ش ىف (4)

 . ش : ىف تسيل (4)
 . 581/5 ليلكإلاو جاتلا : رظنا (5)

 . لاق : ش ىف 60

 . كلذب بجي : ش ىف نيتيوازلا نيبام (4)
 . نوكي نأ : ش ىف 6



 ( عاب )

 .(1) ةععملا حاكن هلصأ ؛ هعنم ىلع ةنسلا تلد دق

 (*) ثلغلاو ضيرم وهو ,(1/) هعمأ نطب ىفام قتعأ اذإ هنأ ملعا [439]

 ريخ . ثلثلا اهلمكي م(؟)نإف . مهيلع نيد ىفالو اهعيب ةثرولل سيل . اهلمي
 ثلثلا لمحم اوقتعي نأ نيبو «. نينجلا قتعيف . دلت ىتح اهفاقيإ نيب ةثرولا

 مث ء حيحص وهو . هتمأ نطب ىفام قتعأ نمك كلذ سيلو . التب(0)اهنم
 . مهيلع نيدل وأ مهفاقيإب اهعيب ةثرولل انهه . لماح ىهو . تومي

 2. تام دق ةحصلا لاح ىف نينجلا قتعأ ىذلا نأ نيتلأسملا نيب قرفلاو

 مهب ررض ةمألا نم مهايإ انعنمف « اهيف هل(7) ببسال ةثرولل( 12 كلم ةمألاو

 العف> . ضيرم وهو « ةمألا ىف لعف دق ضرملا لاح ىف نينجلا قتعأ ىذلاو

 نوكيالو « ثلثلا ىف لعجي نأ بجوف . اهعيمج لغشأف ,(4)«اهنينج قتعي

 نم فعضأ ةحصلا لاح ىف قتعأ ىذلا نينجلا مكح راصف . اهعيب ىلإ ليبس

 ضعب نع تظفح اذكهو « انيبام ىلع ضرملا لاح ىف ققعأ ىذلا مكح

 . نييورقلا نم انخويش

 )١( "ه5ص قوربلا ةدع « ١٠1171ص ىقشمدلل قورفلا : رظنا .

 ىفف . ةعتملا نع ىهن  ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ حيحصلا ىف تبثو

 مسلم  هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا  هيبأ نع ةربس نب عيبرلا ثيدح نم

 ىلإ [حمفلا موي ىنعي] اذه مكموي نم مارح اهنإ : لاقو . ةعتملا نع ىهن' - سو
 "ةمايقلا موي . |

 ىلإ . هسفن ىف تعقوف . ةأرماأ ىأر نم بدن باب . حاكنلا باتك ؛ :
 . 9ا//! اهعقاويف هتيراج وأ هتأرما قأي نأ

 . ش٠: ىف تسيلا (0)
 .م: ىف تسيل (*)

 .نإو:م ىف (4)

 . اهيف : م ىف (4)

 . هانتبثأام باوصلاو « بصنلاب , اكلم : خستلا عيمج ىف ()
 . بشنال : ١١"ل بيذهتلا ىف (0/)

 . اهعيمج قتعيالف : م ىف نيتيوازلا نيبام (8)
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 اهؤطيال هنأ ةمدخملا ةمألا ىف ةلعلا :(1)«نييورقلا ضعب لاق> [0.0 |

 ةمدخلا لطبتف . لمحت دق اهنأل سيلو « مدخملا ىلع ةزايحلا دسفي هنأ . اهديس

 ىف> لمحلا فوخ ةلعلا تناك ولف . ةرجأتسملا ءطو زوجي : اولاق دق مهنأل

 ا[ هللاو . اضيأ انهه(") هنم عنمي ناك ,(5)<ةمألا

 7 ةمألا ىف الياقت اذ (4/) هنأ | [ةما]

 سيلو « نيمألا دنع اهنوكل .(")الوأ اهعئاب ىلع ةجحالو .(5]ةعضاوملا اهيف
 ' انهه . اهبحاص نم اهارتشا مث . هدنع تضاح اذإ . عدوملاك انهه نيمألا

 , كلذ قارتفا ٍلعاف . هريغ نم اهعاب اذإ فالخجب . ةعضاوملا اهيف طقسي

 .(8)هربدتو
 اهيف نكي / تعيبف . تنز ةمألا نأ تبث اذإ هنأ ملعا [هنكز

 وأ ء« عابت ةجوزتملا ةمألا ةلأسمك اذكه("١) صوصنم وهو ,(4/) ةعضاوم

 .(117 هانز تبثي مل اذإ فالخم . ةعضاوم كلذ ىف سيل هنأ جوز نم ةدقعملا

 ع
6 5 

 . انخويش ضعب لاق : ش ىف نيتيوازلا نيبام (1)
 . م : ىف سيل نيتيوازلا نيبام (؟)
 . ش : ىف تسيل (0)
 . امهنأ : م ىف (:)
 . ةدعب : ش ىف (4)
 رهشأ ةثالثب وأ . ضيحلا تاوذ نم تناك نإ ةضيحب اهؤاربتسا : ةمألا ةعضاوم ()

 تناكو اهتءارب ملعت ملو ددجت وأ اهكلم لصح اذإ كلذو . نهريغ نم تناك نإ

 . ضيحت ىتح لدع ةأرما دنع اهعضوب كلذو ءطولا ةقيطم

 "94-44؟/ ةنودملا عم دشر نبا تامدقم . 01/9:/1٠-7١8 ريغصلا حرشلا : رظنا

  ةلاقإلا لبق لوألا عئابلا وه ذإ  ىرتشملل ةجحال هنأ  ملعأ هللاو  ىنعملا (0)

 . هدنع اهضيح لصح دقو . نيمألا دنع لب , هدنع نكت ملذإ ةعضاوملا طاقسإب

 . مكحأو لعأ هللاو

 . ”ع40ل-ع5/9 ةنودملا : رظنا (م)

 . ةعضاوملا : ش ىف (9)
 . ”مب/* ةنودملا : رظنا ()

 . 9ل1؟-ا/7/١1 ريغصلا حرشلا . "48/8 ةنودملا عم دشر نبا تامدقم : رظنا (13)



 ( انو )

 هديياتو هنوعو هللا دمحب مت

 دمحم ىلع هللا ىلصو « هرصنو

 اميلست مسو هلآ و

 ةئم عبراو نيسمخ و عست ةنس نم رخآلا عيبر نم نولخ تس ىف هماقت ناكو

 سماخلا ءزجلا وهو . حاكنلا باتك ىناثلا رفسلا ىف هولتي

 نأل . خسانلا مالك نم وهو . (م) ةخسن نم خلا "... هللا دمحب من" : هلوق نم (9)

 ةرشع نام ةنس ىف ناك هنم ءاهتنالاو فينصتلا ةيادب نأ ةمدقملا ىف ركذ دق فنصملا

 . ةئم عبرأو

 . هخسان ىأ "ةنجلا هبتاكل بجوأ" : هلوقو

 نيملسملاو . هئراقو . هصحافو . هقيقحت ىلع فرشملاو . هققحمو . هفلّؤمو : تلق

 . دمحم انيبن ىلع مهللا لصو . ةعساو هللا ةمحر نإف . نيعمجأ



 سراففلا

 . تايآلا سرهف »*

 . راثآلاو ثيداحآلا سرهف *

 . مهل مجرتملا مالعألا سرهف *

 . بتكلا سرهف »*

 . نكامألا سرهف *

 . عجارملا سرهف *

 . باتكلا لئاسم سرهف *



 تايالا سرهف



 ( :م)

 تايالا سرهف

 ةحفصلا اهمقر ةبآلا

 .ةرقبلا ةروس

 1 ١مل نوفكاع متنأو نورشابتالو . ليللا ىلإ مايصلا اوهتأ مث

 0 ل ْ هلل ةرمعلاو جحلا اوقأو

 ضن 154 هل ىدهلا غلبي ىتح مكسوؤر اوقلحتالو

 مل 14 هلحن ىدهلا غلبي ىتح

 م 58 تافرع نم ممضفأ اذإف

 م1 ا تادودعم مايأ ىف هللا اوركذاو

 نارمع لآ ةروس

 0 / تيبلا جح سانلا ىلع هللو

 ءاسنلا ةروس

 قيد ف مكٌؤابا حكنام اوحكنتالو

 ااه 3 ىراكس متنأو ةالصلا اوبرقتال

 م 60 ىنسحلا هللا دعو الكو

 ةدئاملاةروس

 مام 3 مكيلع نكسمأ امم اولكف

 مما 0 مكل لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو

 6 : ةالصلا ىلإ مق اذإ اونمآ نيذلا اهيأاي

 مه ؟ه ىخاو ىسفن الإ كلمأال ىلإ بر

 مار 4 ديصلا نم ءىشب هللا مكنولبيل اونمآ نيذلا اهيأاي

 مىمع 66 ةبعكلا غلاب ايده



 ( عم« )
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 ةحفصلا اهمقر ةبآلا

 ماعنألا ةروس

 ضف 516 راهنلاب تح رجام معي و

 ا 1 ْ هيلع هللا مسا ركذ امم اولكف

 سا اساس ا هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأتالو

 لافنألا ةروس 0

 ليما 15 نيتئام اوبلغي ةرباص ةئام مكنم نكي نإف

 ةبوتلا ةروس

 فع 9 ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو

 فق + هوضري نأ قحأ هلوسرو هللاو.

 قران م ادبأ تام مهنم دحأ ىلع لصتالو

 عولا 0-0 0١ رفن الولف ةفاك اورفنيل نونمّؤملا ناكامو

 فسوبي ةروس

 اه م ةيرقلا لأساو

 ءارسإلا ةروس

 2*2 ع امهرهنتالو فأ امهل لقت الف

 ل 7 سمشلا كولدل ةالصلا مقأ

 ميرم ةروس

 + 6١ ادلو نمحرلل اوعد نأ

 212 هم ادبع نمحرلا ىتا الإ



 ةحفصلا اهمقر ةيآلا

 هط ةروس

 58 6/ افكاع هيلع تلظ ىذلا

 ءايبنألا ةروس ْ

 "م انضصا هناحيس ادلو نمحرلا ذختا اولاقو

 8 1 ظ نوفكاع اهل متنأ ىتلا ليئامتلا هذهام

 جيحلا ةروس

 م1 11 ْش تامولعم مايأ ف

 رونلا ةروس

 هللا لام نم مهوتاو . اريخ مهيف تملع نإ مهوبتاكف

 16 ف مكاتا ىذلا

 توبكنعلا ةروس

 مورلا ةروس ْ ٠
 188 / نوسق نيح هللا ناحبسف

 نامقل ةروس

 1 1 كيدلاولو ىل ركشا نأ

 ص ةروس

 نضل "4  ءاطلخلا نم اريثك نإو



 ( ؛م5)

 ةحفصلا اهمقر ةبآلا

 ةيئاجلا ةروس

 مسام ف تائيسلا اوحرتجا نيذلا بسحوأ

 قاقشنالا ةروس

 ا ضل نودجسيال نآرقلا ءىرق اذإو



 راثألاو ثيداحألا سرهف



 ( عملا )

 راثألاو ثيداحألا سنرخق

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا

 مرو كدعب دحأ نع ءىزجتالو اهحيذا

 مع فذخلا ىصح لثمب اومراف ةرمجلا متيمر اذإ

 ام مكدحأ ءانإ ىف بلكلا برش اذإ

 1 اهدلو اهقتعأ

 5 اهقتعأ دق رمع نإ

 ا ءاشن نأ الإ انيلع اهبتكي مل هللا نإ

 1 فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ

 01 رصحلا روهظ مث هذه ىه امنإ

 م1 نطبلا ىف امع ىحضيال ناك هنإ

 م4 نسلاو رفظلا الإ ّمئش امب مدلا |ورهنا

 4 بنل دجسملا لحأال ىنإ
 4.1 ربد نع ةقتعم ىهف هتمأ تدلو لجر اميأ

 ما هبارج نيبو هنيب لخ

 0 برغملا اعيمج نيمويلا ىف ىنلاب مالسلا هيلع ليربج ىلص

 ك1 هئيق ىف دوعي بلكلاك هتقدص ىف دئاعلا

 فضي مكبحاص مارحإ بهذ دق

 نكح ةدحاولا ةاشلاب ىحضن انك

 34 نيقب سمخلو نيقب عبسلو نيقب عستل

 فض مهرفس ىف ةعمج نيملسملا ىلع سيل

 4 ةقدص لبإلا نم دوذ سمخ نود اميف سيل
 0 نوكاب متنأو الإ نيبذعملا ءالؤه ىلع اولخدتال

 مدبب هللا باذعب اوبذعتال



 (:م8)

 رثألا وأ ثيدحلا

 روهط ريغبةالص لبقتال

 نارقلا مأب ًارقي نمل ةالصال

 ةحفصلا

5١ 

 فون

 ؟؟ ةليلو ماوي. ةريسم . رفاست رخآلا مويلاو هللاب نمؤؤت ةأرمال لجال

 ثالث قوف هكسن ءاضق دعب رجاهم نميقيال

 قالص تمقأل احبسم تنك ول

 ةنئاك ةمسن نمام . اولعفتال نأ مكيلعام

 هترصاخ ىف ناطيشلا نعط الإ دلوي دولوم نمام

 ىحضي نأ دارأو . ةجحلا ىذ لاله مكنم ىأر نم

 (ربدملا ىف) هيرتشي نم

 هذه ةعدبلا تمعن

 ءالولا عيب نع مالسلا هيلع ىنلا ىهن

 اءزجو راهنلاب ةفرعب مسو هيلع هللا ىلص ىنلا فقو

 داو نطب مرحلاو مكترمع نيب اولعجا ةكم لهأاي

 درب ةعبرأ نم لقأل اورصقتال ةكم لهأاي

51 

 فخ

 هر

 ىحو

52/066 

 كو

 ضب

 24غ

 نيد

 ندفر

 فنيا



 مهأ مجرتملا مالعألا سرهف



 ( 4و0 )

 مهأ مجرتملا مالعألا سرهف

 1 ( نينمز ىبَأ نب هللا دبع نب دمح) نينمز ىبَأ نبا

 4 .(45؟) ْ ( ىدادغبلا دمحأ نب دمحم) ريكب نبا

 ام ( ىزورملا مهجلا نب دمحأ نب دمح) مهلا نبا

 (ىملسلا بيبح نب كلملا دبع) بيبح نب كلملا دبع - بيبح نبا

 ل م ا 11 ءلا/

 ال يبو و بو يلع عج يول حو وس اور يول ع ع وبلال ع وفا و و ا ل ب: راب

 152 نك رام للاب الالب امم

 4 (.) (ئخونتلا نونحس نب دمحم) نوئنحس نبا

 4. (ىبضلا ةمربش نب هللا دبع) ةمربش نبا

 نباب فورعملا نابعش نب مساقلا نب دمحن) ىطرقلا نبا - نابعش نبا

 ممل ىلا (؟هك) ( ىطرقلا

 مو4(؟9) ] ( ىرهزلا باهش نب دمحن) باهش نبا

 (ىمشاهلا بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع) سابع نبا

 ل ل( سس لس

 مد(. (مكحلا دبع نب هللا دبع) مكحلا دبع نبا

 (مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمح] مكحلا دبع نب دمحم - مكحلا دبع نبا

 عومي .(؟4)

 لانك ل ههء(164) (ىقتعلا مساقلا نب نمحرلا دبع) مساقلا نبا

 لو م او ااا كل ا اما

 ىفةكقلتكلكت تكملة كر " كرا للاب للابلت للابواب“ لنك لكونل



 نبا

 نبا

 وبأ

) 491( 

 1 مل ال اال ل ل اا ل

 ا ل ل ل ا ا ا ل لا

 277711 ا اا ول لت م ال

 قلق 4 أ ول ا ل

 1 ال ا ل

 (دمحأ نب ىلع) ىدادغبلا راصقلا نب نسحلا ىبأ - ىدادغبلا راصقلا

 0 ا ل1(

 ؟ عة لا ع ملل سوال وابا كلملا دبع - نوشجاملا

 ا (ىحمجلا زيريحم نب هللا دبع) زيريحم

 ما ا الام (ىطرقلا ايركز نب ىحب) نيزم

 ١/4 ( ىموزخملا بيسملا نب ديعس) بيبسملا

 مغ (س#سال)  (ىروباسينلا رذنملا نب ميهاربإ نب دمحم ) رذنملا

 زاوملا نب دمحم ح دمحم - زاوملا

 ل

 يال عال ال ع1 ال ع ال الا وع ل عسا لس ل عا ع لاا للا ا لا

 ا مت وخل للم لل ل للمال ا

 0 لا

22 

 0 (ىناردنكسالا رسيم نب دمحم نب دمحأ) رسيم

 ا (غئاصلاب فورعملا عفان نب هللا دبع) عفان

 عوق عالمه( (ىرصملا بهو نب هللا دبع) بهو

 مرو ىراصنألا بويأ



 ( و؟)

 0 راين نب ةدرب وبأ

 ىكا ا ل( ىرهبألا - ركب وبأ - ىرهبألا ركب وبأ

 قولا نمي“ كيرلا عوكل تا لالا لل م لك لسا ١ لسع ء سأل

 نو و |

 0000 "910 017(:28)(قالوخلا نمحرلا دبع نب دمحأ) نمحرلا دبع نب ركب وبأ
 ظ نقولا (حاشو نب دمحم نب دمحم) دابللا نب ركب وبأ

 لال عند( نسحلا وبأ - ىسباقلا نب نسحلا وبأ

 ظ لل وا وق ما وم ل او لل وال وم

 450471 ا ابا لسجل سوو لسور مو

 م١1 (ماشه ىخأ نباب فورعملا رمع نب فلخ) ماشه نب ديعس وبأ

 تو ىردخلا ديعس وبا

 مما( (ىسنوتلا دمحأ نب هللا دبع) ىنايبألا سابعلا وبأ

 نارمع وبأ - ىسافلا ىسيع نب ىسوم نارمع وبأ

 مد ااا(

 مو.« ما/ ع #(.(؟48)  نولبش نب قلاخلا دبع - نولبش نب مساقلا وبأ

 م15 (ىقانكلا ىلع نب نمحرلا دبع) بتاكلا نب مساقلا وبأ
 ديز ىبأ نب هللا دبع دمحم وبأ - ديز ىبأ نب دمحم وبأ - دمحم وبأ

 لل ول لل للا لسا لا حلل مل ل لت لكل

 ل

 3 ل

 40م4( (ىناوريقلا سانم نب ىسيع) سانم نب ىسوم وبأ

 (ىمضهجلا قاحسا نب ليعامسا) ليعامسا - ىضاقلا - ىضاقلا ليعامسا

 ا ل ل لل لولا عع لاو لت ات



 ( وم )

 كلما ء(طمح) ( ىسيقلا زيزعلا دبع نب نيكسم) بهشأ

 ع ا لاا ال ا

350 

 سال( ملف ل ْ (ىرصملا جرفلا نب غبصأ) غبصأ

 115 4 5 1 ل ل ا و سابا سم سم ب وع سرع

 ضلي . (قدصلا نمحرلا دبع نب دوم نب ةلبج) ةلبج

 "هه (ضورعلا لع بحاص) دمحأ نب ليلخلا

 ماما( (ىميتلا خورف نمحرلا دبع ىبأ نب) ةعيبر
 امهم (1ه1) ( ىودعلا ملسأ نب ديز) ديزز - رسأ نب ديز

 لقمة 4 (184) (ىخونتلا ديعس نب مالسلا دبع) نونحس

 ل لا 1 لا لكس لك ل اما لل خال اا للا

 2غ

 ىبَأ نب هللا دبع نب زيزعلا دبع) زيزعلا دبع - ةملس ىبأ نب زيزعلا دبع

 م( (نوشجاملا ةملس

 55 مصاع نب ديز نب هللا دبع

 عفار ىبأ نب نسحلا نب كلملا دبع) نسحلا نب كلملا دبع

 سام (نانوزب فورعملا

 55 ظ (ىتعلا دمحأ نب دمحم) ىتعلا

 5-3 ( ماوعلا نب ريبزلا نب) ةورع

 (حابر ىبَأ نبا) ءاطع
 م

 عوق سيف سيد( مب (ىسنوتلا دايز نب ىلع) ىلع

 ملمع( ( ىقفاغلا رانيد نب ىسيع) ىسيع - رانيد نب ىسيع



 ( و4 )

 لالةيلت هك (سنأ نب كلام مامإلا) كلام

 ىو ل الت ولا ا اال

 ال ا ال الات

 للا ل شل ل ول ا ال عا ل ع علال لا اال سا ع عال

 كما ااا ا

 ءةال ق1 1 اوت اك م ا كاف راف

 0 ا (ىدزألا ديزي نب دمحم) دربملا
 "وام (ىموزخملا ةملسم نب دمح) ةملسم نب دمحم

 ل (ىلالهلا هللا دبع نب فرطم) فرطم

 0 ( ىموزخملا نمحرلا دبع نب ةريغملا) ةريغملا

 ا (ىموزخملا ماشه نب ليعامسا نب ماشه) ماشه

 ه5( (ىنانكلا فسوي نب رمع نب ىخي) رمع نب ىكي

 عوكل سو وس سسس (سعنل (قيللا ىبب نب ىحي) ى



 بتكلا سرهف



 ( :و5)

 "0 (مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحب) نآرقلا ماكحأ

 0 ْ (تارفلا نب دسأ) ةيدسألا

 10 (ىناردنكسالا رسيم نب دمحأ) لصألا

 مد ش (ةنودملا) مألا

 تاما ماء ءع  (ةنودملا) باتكلا ح

 لول سوال 1 ا لا لا لل ال ااا

 قل ا ول و ا لم ل م ل

21212 

 مد0  (نونحس) ةطلتخملا -

 مالا امامى 5  (نونحس) ةنودملا -

 ا

 (ةيزاوملاو . ةحضاولاو . ةجرختسملاو « ةنودملا) تاهمألا
 ءا1 4 "ه4 ١#

 م«4ه.١7»  ىرهبألا ركب ىبأ باتك - مكحلا دبع نبا باتك حرش

 0 (هقفلاو معلا نونف ىف عماجلا) نونحس نبا باتك
 ما ( ىهازلا) ىطرقلا نبا باتك - نابعش نبا باتك

 1 (ريبكلا رصتخملا) مكحلا دبع نبا باتك

 1016 فالخلا لئاسم - راصقلا نبا باتك

 ل (كلام أطوم ريسفت) نيزم نبا باتك

 10 (ةيزاوملا) دمحم باتك - زاوملا نبا باتك

 لكل لاك للوقت لكما للا لات: الل نك ال

 ظلال

 04 (رذنملا نبا) فارشإلا باتك



 ( وال )

 فح (بيبح نبا) ًأطوملا حرش باتك
 ا (نوئحس) كسانملا باتك

 "0 (ديز ىبأ نب دمحم ىبأ) رداونلا باتك

 م ْ (بهشأ ناويد) بهشأ بتك

 يس ( ىدادغبلا ليعامسا ىضاقلا) طوسبملا

 م (سودبع نبا) ةعومجملا

 0 (ديز ىبأ نب دمحم ىبأ) رصتخم - رصتخملا

0 1 

 10 ا (ىطرقلا ىتتعلا دمحم) ةيبتعلا - ةجرختسملا

 ة

 1 (ىسباقلا نسحلا ىبأ) دهمملا

 1195م ل بيبح نبا باتك - ةحضا ولا



 نكامألا سرفف



 ةنيدملا

 ةفلدزملا

 نم دجسم

 ريتسنملا

 ( ؛49)

 نكامإلا سرهف

4 

25 

 ع5

 نصر رف

000 

 ضيم ص

2578 

 ضل
0 

2 

 ظ 0

 ال ا ا ا ال ا ااا اال ل ال ال ال

 عمل عل لم سول سم

 ل

0 

 ل

 ا

 نير

 سب سم

 لل تلت تا اتا

 امك اا كل ا اال لك

 غلا

0 

4 



 عجارملا سرهف



 الوأ

9 

0 

3 

3) 

 (ه.1)

 : تاطوطخمملا :

 قورفلاو سانجألا

 ىربطلا ىفطانلا دمحم نب دمحأ

 . (1١ا9/1) مقر :ةيناميلسلا ةبتكملا طوطخم : لوبناتسا

 (ريبدتلاو قتعلا باتك نم ةعطق) ةيدسألا
 ' تارفلا نب دسأ

 . (؟) مقر ناوريقلاب ةداقر ةبتكم طوطخم : سنوت

 ىفارقلا قورف بيترت

 ىروقبلا مهاربإ نب دمحم
 . (14485) « (؟118) مقر ةيسنوتلا ةينطولا ةبتكملا طوطخم : سنوت

 (داهجلا باتك نم ةعطق) كلام أطوم ريسفت

 ىطرقلا نيزم نب ايركز نب ىحب

 . و فلم (*8) مقر ةداقر ةبتكم طوطخم : (ناوريقلا) سنوت

 لوقنلا قورف ىف لوقعلا حيقلت
 ىبوبحملا هللا ديبع نب دمحأ

 . ىناغفألا ريش ىداهلا دبع : قيقحت
 ةعماجب ةعيرشلا ةيلكب ةيتاكلا ةلآلا ىلع هاروتكد ةلاسر : ةرهاقلا

 . رهزألا

 ةنودملا ىلع بغارلا ةدئافو بلاطلا بيذهت

 ىلقصلا نوراه نب دمحم نب قحلا دبع
 مأ ةعماجي ىمالسالا ثارتلا ءايحإ زكرم طوطخم : ةمركملا ةكم
 . كلام هقف (178) مقر ىرقلا

 . (584) ميدق مقر نييورقلا راد : ساف
 . ةبراغملا قاور (9100) مقر رهزألا عماجلا ةبتكم : ةرهاقلا



000 

4 

0) 

000 

0 

0 

 غ0

 (ىهقفلا رصتخملا) تاهمألا عماج
 بجاحلا نب رمع نب نامثع

 . (595) مقر ثلاثلا دمحأ ةبتكم طوطخم : لوبناتسا

 1 لوصألا قورف

 ىدنفأ ضوع
 مقر عومجم نمض ةيسنوتلا ةينطولا ةبتكملا طوطخم : سنوت
 ا 00 .(معول)
 قورفلا

 ىناتسدرألا دمحأأ

 . (م51/90) مقر عومجم نمض فاقوألا بتك نئازخ طوطخم : دادغب

 . (4848) مقر عومجم نمض ةماعلا نيلرب ةبتكم طوطخم : نيلرب

 قورفلا

 قياغرم دواد ىجاح نب ليئارسا نب ديزياب

 ثوحبلل لصيف كلملا زكرمب ليفوركيملا ىلع روصم : ضايرلا
 . (81؟) مقر عومجم نمض ةيمالسالا تاساردلاو

 قورفلا

 ىنيوجلا فسوب. نب دمحم
 ىمالسالا ثارتلا ءايحإ زكرمب ليفوركيملا ىلع روصم : ةمركملا ةكم

 : (عم) مقر ىرقلا مأ ةعماجب

 ةفينح ىبا بهذم ىلع قورفلا

 لوهجم فلؤم

 ثوحبلل لصيف كلملا زكرمب ليفوركيملا ىلع روصم : ضايرلا
 . (0٠5؟) مقر عومجم نمض ةيمالسالا تاساردلاو

 دعاوقلا

 ىرقملا دمحن نب دمحم

 . (4/48) مقر ىتيبرتسش ةبتكم طوطخم : ادنلريا



)1:( 

0) 

 هد

00 

 ( هم )

 سلاجملا تامدص ىف سباعلا ثيللا

 ىلحملا ىلعم نب ليعامسإ
 ىمالسالا ثارتلا ءايحإ زكرمب ميفوركيملا ىلع روصم : ةمركملا ةكم

 . لوصأ )٠١١( مقر ىرقلا مأ ةعماجي

 قورفلا ءاونأ ىف قوربلا راونأ رصتخم

 ظ ىسنوتلا ىعبرلا مالسلا دبع نب دمحم
 ظ . )١14845( مقر ةيسنوتلا ةينطولا ةبتكملا طوطخم : سنوت

 اهتبوجأو ىلقصلا قحلا دبع خيشلا لئاسم
 ىنيوجلا هللا دبع نب كلملا دبع ىلاعملا ىبأ

 هقف (شا١١) مقر عومجم نمض ةيرصملا بتكلا راد طوطخم : ةرهاقلا

 . كلام

 هقفلا ىف دهمملا

 | ىسباقلا نسحلا ىبأ

 فلم (؟8١) مقر ديبع ىديس ةبتكم طوطخم : (ناوريقلا) سنوت
(31) . 

 ةيعرشلا ةلدألا ىراجم ىف ةيلوصألا تكنلا

 غبصألا ىسيع نب دمحم
 2. (998) مقر ةيسنوتلا ةينطولا ةبتكملا طوطخم : سنوت
 ةديقعلاو ةبطخلا حرش ىف ةديفملا تكنلا

 لوهجب فلؤم
 .(ه80) مقر ةيسنوتلا ةينطولا ةبتكملا طوطخم : سنوت
 تاهمألا نم اهريغ نم ةنودملا ىفام ىلع تادايزلاو رداونلا

 ىناوريقلا ديز ىبأ نب دمحم نب هللا دبع
 . (00/؟8) مقر ةيسنوتلا ةينطولا ةبتكملا طوطخم : سنوت



 : ايناث

 (ه.6)

 : تاعوبطملا

0) 

 هنف

 ف

0: 

 هو

 هل

 مولعلا دجبأ

 ىجونقلا ناخ نسح قيدص
 . ماقال8 ٠ ىموقلا داشرالاو :ةفاقثلا ةرازو تاروشنم : قشمد

 تامدقملا هباتكو دشر نبا

 ىليلتلا رهاطلا نب راتخملا
 . م988١ ٠ باتكلل ةيبرعلا رادلا : ايبيل

 عامجإلا
 ىروباسينلا رذنملا نب دمحم نب ركب ىبأ
 . دمحأ معنملا دبع داٌؤف : قيقحت

 . ه05٠4١ , ةثلاغلا ةعبطلا . ةوعدلا راد : ةيردنكسالا

 نارقلا ماكحأ

 صاصجلا ىزارلا ىلع نب دمحأ
 . ىواحمق قداصلا دمحم : قيقحن

 . فحصملا راد رشن « ةيناثلا ةعبطلا : ةرهاقلا

 نآرقلا ماكحأ

 سارهلا ايكلاب فورعملا ىربطلا دمحم نب نيدلا دامع

 . ةيطع ىلع تزعو ىلع دمح ىسوم : قيقحن

 . م904١ . ةثيدحلا بتكلا راد رشن . ناسح ةعبطم : ةرهاقلا

 00  نارقلا ماكحأ

 ىبرعلا نب هللا دبع نب دمحم

 . ىواجبلا دمح ىلع : قيقحت
 . ما90/4/ه١؟94 . ىلحلا ىبابلا ىسيع ةعبطم : ةرهاقلا



0 

4 

 هل

 ف

 م

 ه5

 لوصألا ماكحأ ىف لوصفلا ماكحإ

 ىجابلا فلخ نب ناميلس
 . ىكرت ديجملا دبع : قيقحت
 . م1985/ها٠64ا . ىلوألا ةعبطلا « ىمالسالا برغلا راد : توريب

 ماكحألا لوصأ ىف ماكحإلا

 ىدمآلا دمحم نب ىلع ىبَأ نب ىلع
 . ىفيفع قازرلا دبع : قيلعت
 ةماعلا ةسائرلا عيزوت « رونلا ةسسؤم « ىلوألا ةعبطلا : ةمركملا ةكم

 . نيفيرشلا نيمرحلا نوؤشل
 مامإلاو ىضاقلا تافرصتو ماكحألا نع ىواتفلا زييمت ىف ماكحإلا

 ىارقلا سيردإ نب دمحأ
 . ةدغ ىبأ حاتفلا دبع : قيقحن

 . ما55ا//ها8مّلا/ . ةيمالسإلا تاعوبطملا رشن : توريب

 ىفارقلا قورف ليذب . قورفلا ءاونأ ىلع قورشلا راردإ
 طاشلا نباب فورعملا ىراصنألا دمحم نب هللا دبع

 . بتكلا ملاع : توريب

 كسامملا لاعفأ ىلإ كلاسلا داشرإ

 نوحرف نب ميهاربإ نيدلا ناهرب
 . نافجألا وبأ ىداهلا دمحم : قيفحت

 . م19810//ه٠4١ا/ ةبتاكلا ةلآلا ىلع هاروتكد ةلاسر : ضايرلا

 لوصألا ملع نم قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ

 ىاكوشلا دمحم نب ىلع نب دمحم
 . ةفرعملا راد : توريب

 ليبسلا رانم ثيداحأ جيرخت ىف ليلغلا ءاورإ

 ظ ىنابلألا نيدلا رصان دمحم

 . ما908/ها89898 . ىلوألا ةعبطلا . ىمالسإلا بتكملا : توريب
3 
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 ةغالبلا ساسأ

 ىرشخزلا رمع نب دومحم

 . دومحم ميحرلا دبع : قيقحت
 . ما190/9/ه899١ ١ رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد : توريب

 ءانثتسالاو قرفلا ىف ءانغتسالا

 ىركبلا ناميلس ىبأ نب دمحم

 . ها6:08 . ةيملعلا ثوحبلا دهعم .« ىرقلا مأ ةعماج : ةمركملا ةكم

 (رجح نبال ةباصإلا ليذب) باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا

 ٠ ىطرقلا ربلا دبع نب هللا دبع نب فسوي

 . ىنيزلا دمحم هط : قيقحت

 ةبتكم رشن « ىلوألا ةعبطلا . ةديدجلا ةلاجفلا ةعبطم : ةرهاقلا

 . م15358/ه١ 88 . ةيرهزألا تايلكلا

 ةباحصلا ةفرعم ىف ةباغلا دسأ

 ريثألا نباب فورعملا ىرزجلا دمحم نب ىلع نيدلا زع
 . ما9ا/0/ها٠99١ . بعشلا ةعبطم : ةرهاقلا

 بهذملا دعاوق ىلع بختنملا جهنملا حرش رصتخمم) بلطلاب فاعسإلا

 (روجنملل
 قاوتلا دمحأ نب دمحم

 00 .٠ ما5ا/ه//ها»ةه . ىلوألا ةعبطلا

 كلام مامإلا هقف ىف كلاسلا داشرإ حرش كرادملا لهسأ

 ىوانشكلا نسحلا نب ركب ىبأ

 . ىلوألا ةعبطلا .« ىلحلا ىبابلا ىسيع : ةرهاقلا
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 رئاظنلاو هابشألا

 ممن نب مهاربا
 . ليكولا دمحم زيزعلا دبع : قيقحت
 . م1958/ه58١ م8109 . ىلحخلا ةسسؤم رشن : ةرهاقلا

 رئاظنلاو هابشألا

 ىطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالج
 . ىلخلا ىبابلا ىسيع . ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد : ةرهاقلا

 فارشإلا

 ىدادغبلا باهولا دبع ىضاقلا

 . ةدارإلا ةعبطم : سنوت

 ملعلا لهأ بهاذم ىلع فارشإلا

 ىروباسينلا رذنملا نب ميها ربا نب دمحم

 . زابلا دمحأ ىفطصم « ةيراجتلا ةبتكملا : ةمركملا ةكم

 ةياحصلا زييمت ىف ةباصإلا

 ىنالقشعلا رجح نب ىلع نب دمحأ
 . ىنيزلا دمحن هط : قيقحت

 ةبتكم رشن . ىلوألا ةعيطلا . ةديدجلا ةلاجفلا ةعبطم : ةرهاقلا
 . ما958/ه١ 88 « ةيرهزألا تايلكلا

 هقفلا لوصأ

 كب ىرضخلا دمحم

 .م19594/ها389 ةسداسلا ةعبطلا . ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا : رصم

 نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعإ

 ةيزوجلا يق نباب فورعملا ركب ىبأ نب دمحم
 , ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم رشن . ةديدجلا ةضهنلا ةعبطم : ةرهاقلا
 . ماو 8/ها 848
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 مالعألا

 ىلكرزلا ني.دلا ريخ

 . م984١ ٠« ةسداسلا ةعبطلا « نييالملل معلا راد : توريب

 عبسلا تاءارقلا ىف عانقإلا

 شذابلا نباب فورعملا دمحأ نب ىلع نب دمحأ
 . شماطق ديجملا دبع : قيقحت
 ءايحإ زكرم رشن . ه60١* . ىلوألا ةعبطلا « ركفلار اد : قشمد

 . ةكمب ىرقلا مأ ةعماجب ىمالسالا ثارتلا

 ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ

 ىطفقلا فسوي نب ىلع
 . ميهاربا لضفلا ىبأ دمحم : قيقحت

 . ىلوألا ةعبطلا « ىبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا

 . ما985”/ه5٠54١” « ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم : توريب

 ءاهقفلا ةمئألا ةثالثلا لئاضف ىف ءاقتنالا

 ىطرقلا ربلا دبع نب هللا دبع نب فسوي

 . ةيملعلا بتكلا راد رشن : توريب

 (قورفلا) قورفلا ءاونأ ىف قوربلا راونأ

 ىفارقلا سيردإ نب دمحأ
 . بتكلا ملاع : تو ريب

 . ةفرعملا راد : توريب/ث

 ءاهقفلا نيب ةلوادتملا ظافلألا تافيرعت ىف ءاهقفلا سيئنأ

 ىونوقلا مساق

 . ىسيبكلا قازرلا دبع دمحأ : قيقحت

 . عيزوتلاو رشنلل ءافولا راد : ةدج



 (هع)

)0:( 

0) 

 (ه50

00 

0 

 (ه)

 لئاسملا نيب قرفلا ىف لئالدلا حاضيإ

 ىفاريرزلا هللا دبع نب ٍمحرلا دبع

 . (هاروتكد) ليبسلا هللا دبع نب دمحم نب رمع : قيقحت
 . ها4١4 . ةيملعلا ثوحبلا دهعم . ىرقلا مأ ةعماج : ةمركملا ةكم

 كلام مامإلا دعاوق ىلإ كلاسملا حاضيإ

 ىسيرشنولا دمح نب ىبحي نب دمحأ
 . ىباطخلا رهاطوب دمحأ : قيقحت

 نيب ةكرتشملا ىمالسالا ثارتلا ءايحإ ةنجل : ىظ وبأ . طابرلا

 . م٠198/ه٠٠4١ . ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو ةيبرغملا ةكلمملا

 دئاوفلا عئادب

 ةيزوجلا مق نباب فورعملا ركب ىبأ نب دمحم

 ةبتكم رشن « ةيناثلا ةعبطلا .« ةيراجتلا ةلاجفلا ةعبطم : ةرهاقلا
 . ما9/؟/ه8985١؟ . ةرهاقلا

 دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب
 ىطرقلا دشر نب دمحأ نب دمح

 . ليعامسا نابعشو نسي دمحم : قيقحت

 , ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم رشن . ةديدجلا ةلاجفلا ةعبطم : ةرهاقلا
 . م1974 /ها94

 ةياهنلاو ةيادبلا

 ريثك نب رمع نب ليعامسا
 . م1981/ه8١+١ . ةعبارلا ةعبطلا . فراعملا ةبتكم : توريب

 . راجنلا | زيزعلا دبع دمحم : قيقحتب . ةلاجفلا ةعبطم : ةرهاقلا/ ث

 هقفلا لوصأ ىف ناهربلا

 ىنيوجلا هللا دبع نب كلملا دبع ىلاعملا ىبأ

 . بيدلا مظعلا دبع : قيقحت
 . ةثيدحلا ةحودلا عباطم : ةحودلا
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 سلدنألا لهأ لاجر خيرات ىف سمتلملا ةيغب
 ىضلا دمحأ نب ىكي نب دمحأ

 . م1959 . ىبرعلا بتاكلا راد رشن . برعلا لجس عباطم : ةرهاقلا

 ةج رختسملا لئاسم ىف ليلعتلاو هيجوتلاو حرشلاو ليصحتلاو نايبلا

 ىطرقلا دشر نب دمحم نب دمحم

 . م1984/ه404١ . بزرغلا راد : توريب

 خي راتلا

 ىنافطغلا نيعم نب ىحب

 ةعماجب ىملعلا ثحبلا زكرم رشن . ىلوألا ةعبطلا : ةمركملا ةكم
 . م190/9/ه899١ . ةمركملا ةكم عرف . زيزعلا دبع كلملا

 ٠ ىبرعلا بدألا خيرات

 تاملك ورب

 . راجنلا ميلحلا دبع : ةمجرت

 . ةثلاثلا ةعبطلا ,. فراعملا راد : رصم

 تاقثلا خيرات

 ىلجعلا حلاص نب هللا دبع نب دمحأ

 . ما984/ه06٠4١ . ىلوألا ةعبطلا . ةيملعلا بتكلا راد : توريب

 ةباحصلا خيرات

 ىتسبلا نابح نب دمحم

 . ىوانصلا ناروب : قيقحت

 . ما988/ه408١ « ىلوألا ةعبطلا ء ةيملعلا بتكلا راد : توريب
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 سلدنألا ءاملع خيرات

 ىضرفلا نباب فورعملا ىدزألا دمحم نب هللا دبع

 فيلأتلل ةيرصملا رادلا رشن . برعلا لجس عباطم : ةرهاقلا

 . م1555 . ةمجرتلاو

 سلدنألا ةاضق خيرات

 ىقلاملا ىهابنلا نسحلا نب هللا دبع نب نسحلا ىبأ

 . م1986 /ه١٠6١ . ةديدجلا قافآلا راد رشن : توريب

 ريبكلا خيراتلا

 ىراخبلا ىفعجلا مها ربا نب ليعامسا

 نع ةروصم « ةينامثعلا فراعملا ةرئاد : (دنهلا) نكدلا دابا رديح

 . ها" ٠" ةعبط

 (باطحلل ليلجلا بهاوم شماهب) ليلخ رصتخمل ليلكالاو جاتلا
 قاوملاب فورعملا ىردبعلا فسوي نب دمحم

 . ما8/!9/ه89١/ « ةيناثلا ةعبطلا .« ركفلا راد : توريب

 هبتشملا ريرحتب هبتنملا ةرصبت

 ىنالقسعلا رجح نب ىلع نب دمحأ

 . ىواجبلا دمحم ىلع : قيقحت
 . ةيملعلا ةبتكملا : توريب

 نييشرقلا باسنأ ىف نييبتلا
 ىسدقملا ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع

 . ىميلدلا فيان دمحم : قيقحت

 . ه160؟ « ىلوألا ةعبطلا « قارعلا ىملعلا عمجملا : قارعلا

 نانجلا حيفقلتو ناسللا فيقثت

 ىلقصلا ىكم نب فلخ نب رمع

 . رطم زيزعلا دبع : قيقحت
 /ها*م5 . ةيمالسالا نوؤشلل ىلعألا سلجملا تاروشنم : ةرهاقلا

 . ما
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 ظافحلا ةركذت

 ىهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم

 نع ةروصم « ةينامثعلا فراعملا ةرئاد : (دنهلا) نكدلا دابآ رديح

 . م1906" /ها ا/5 ةعبط

 . ىبرعلا ثارتلا ءايحإ رشن

 طيحملا سوماقلا بيترت

 ىوازلا دمحأ رهاطلا

 . م190/9/ه889١ « ةيملعلا بتكلا راد : توريب

 كلام بهذم مالعأ ةفرعمل كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت

 ىبصصخيلا ىسيع نب ضايع ىضاقلا
 . ةيبرغملا فاقوألا ةرازو رشن «ةيدمحملاب ةلاضف ةعبطم : برغملا
 ةباحصلا ءامسأ ىف ديرجتلا

 ىهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم

 . ةفرعملا راد : توريب

 (ننسلا ليذب) ىذمرتلا ننس جيرخت
 ركاش دمحم دمحأ

 . م190/8/ها988١ . ةيناثلا ةعبطلا ٠ ىلحلا ىبابلا ىفطصم : ةرهاقلا

 دمحأ دنسم حيرخت

 ركاش دمحم دمحأ

 . م15595/ه١؟ 5م « ةثلاثلا ةعبطلا ء فراعملا راد : رصم

 نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت
 ظوفح دمحم

 . ما98؟ . ىمالسالا برغلا راد : توريي

 تافيرعتلا

 ىناجرجلا دمحم نب ىلع
 . م1598 /ه٠4١# . ىلوألا ةعبطلا . ةيملعلا بتكلا راد : توريب
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 بجاحلا نبال تاهمألا عماج ىف نيروكذملا لاجرلاب فيرعتلا

 ىومألا مالسلا دبع نب دمحم

 . نافجألا ىبأ دمحمو سراف ىَأ ةزمح : قيقحت

 . م994١ :. رشنلاو ةعابطلل ةمكحلا راد : ايبيل

 عيرفتلا
 ىرصبلا بالجلا نب نيسحلا نب هللا ديبع

 . ىنامهدلا ملاس نب نيسح : قيقحت

 . م1980 /ه5+8١ ٠ ىلوألا ةعبطلا « برغلا راد : توريب

 ميظعلا نآرقلا ريسفت

 ريثك نب رمع نب ليعامسا
 . ثارتلا راد ةبتكم رشن . ىمالسالا راتخملا عباطم : ةرهاقلا

 . رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد : توريب/ث

 بيذهتلا بيرقت

 ىنالقسعلا رجح نب ىلع نب دمحأ
 . ةماوع دمحم : قيقحت

 . م1985/ه5٠6١ . ىلوألا ةعبطلا . ةيمالسالا رئاشبلا راد : توريب

 (نيحيحصلا ىلع كردتسملا ليذب) صيختلتلا

 ىهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم

 . ىبرعلا باتكلا راد : توريب

 ريبكلا ىعفارلا ثيداحأ جيرخت ىف ريبحلا صيختتلا

 ىالقسعلا رجح نب ىلع نب دمحأ
 . ىلندملا مشاه هللا دبع ديسلا : قيلعتو حيحصت

 . م1555/ه1989 ةدحتملا ةينفلا ةعابطلا ةكرش : ةرهاقلا
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 ىدادغبلا ىلع نب باهولا دبع ىضاقلا

 . ىناغلا ديعس ثلاث دمح : قيقحت

 . ىرقلا مأ ةعماجب ةبتاكلا ةلآلا ىلع هاروتكد : ةمركملا ةكم

 ديناسألاو ىناعملا نم أطوملا ىف امل ديهمتلا

 ىطرقلا ربلا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب فسوي

 00 ٠ . ةيمالسالا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو رشن : برغملا

 ىنالقسعلا رجح نب ىلع نب دمحأ

 « ةينامثعلا فراعملا ةرئاد ةعبط نع ةروصم «. رداص راد : توريب

 . (دنهلا) نكدلا دابآ رديح

 قورفلا شماهب . ةيهقفلا رارسألا ىف ةينسلا دعاوقلاو قورفلا بيذهت

 ىكلاملا ىكملا نيسح نب ىلع دمحم

 . بتكلا ملاع : توريب

 ىرهزألا دمحأ نب دمحم

 . نوراه مالسلا دبع : قيقحت

 . ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا : ةرهاقلا

 جاهتبالا ةيلحو جابيدلا حيشوت

 ىفارقلا رمع نب ىبي نب دمحم نيدلا ردب
 . ىويتشلا دمحأ : قيقحت

 . ىمالسالا برغلا راد : توريب

 نانملا مالك ريسفت ىف نمحرلا ميركلا ريسيت

 ىدعسلا رصان نب نمحرلا دبع

 . راجنلا ىدهز دمحم : قيقحت

 . ةيدعسلا ةسسؤملا رشنو عبط : ضايرلا
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 تاقثلا

 ىتسبلا نابح نب دمحم

 ىلوألا ةعبطلا . ةينامثعلا فراعملا ةرئاد : (دنهلا) نكدلا دابآ رديح

 . ماقال /ه ع

 مكحلاو مولعلا عماج

 بجر نب نيدلا باهش نب نمحرلا دبع
 . ما907» /ماعو## . ةعبارلا ةعبطلا « ىلحلا ىبابلا ىفطصم : ةرهاقلا

 خيراتلاو ىزاغملاو بادآلاو ننسلا ىف عماجلا

 ىناوريقلا ديز ىبأ نب هللا دبع

 . خيطب نامثعو نافجألا ىبأ دمحم : قيقحت

 . ةثلاثلا ةعبطلا . ةقيتعلا ةبتكملاو ةلاسرلا ةسسّؤم : سنون . توريب

 . م1866 /ها5*5

 نارقلا ماكحأل عماجلا

 ىطرقلا ىراصنألا دمحأ نب دمحم

 باتكلا راد رشن . ةيرصملا بتكلا راد ةعبط نع ةروصم : ةرهاقلا

 . ما95ا//ها8ملا/ . ىلرعلا

 ساف ةنيدم مالعألا نم لح نم ركذ ىف سابتقالا ةوذج
 ىضاقلا نباب فورعملا ىسانكملا ةيفاعلا ىبأ نب دمحم نب دمحأ

 . ما5ا/# . روصنملا راد : طابرلا

 سلدنألا ةالو ركذ ىف سبتقملا ةوذج

 ىديمحلا ىدزألا هللا دبع نب حوتف رصن ىبأ نب دمحم
 فيلأعلل ةيرصملا رادلا رشن . برعلا لجس عباطم : ةرهاقلا

 . ةمجرتلاو

 ليدعتلاو حرجلا

 ىزارلا متاح ىبأ نب نمحرلا دبع
 .ىلوألا ةعبطلا « ةينامثعلا فراعملا ةرئاد : (دنهلا) نكدلا دابآ رديح



 ( هدد )

 برعلا باسنأ ةرهمج )0٠(

 ىسلدنألا مزح نب ديعس نب دمحأ نب ىلع
 . م1988 /ه٠6١# . ىلوألا ةعبطلا . ةيملعلا بتكلا راد : توريب

 ٠ ريبكلا حرشلا ىلع ىقوسدلا ةيشاح (10)
 قوسدلا ةفرع دمحم

 . ركفلا راد : توريب

 ليلخ رصتخمم ىلع ىشرخلا ىلع ىودعلا ةيشاح (010؟)
 ىودعلا ىلع . 1٠١

 . رداص راد : توريب

 ةرهاقلاو رضم خيرات ىف ةرضاحملا نسح (10)

 ىطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالج
 . ميهاربا لضفلا ىبأ دمحم : قيقحت

 .م19717/ه١ملا/ . ىلوألا ةعبطلا « ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد : رصم

 ةيمالسالا ةيلقص ىف ةيملعلا ةايحلا )١4(

 (هاروتكد) ىنارهزلا ديعس نب دمحم نب ىلع
 . ه1415 . ىرقلا مأ ةعماج : ةمركملا ةكم

 ليلخ رصتخمم ىلع ىشرخلا (1)
 ىشرخلا هللا دبع نب دمحم

 . رداص راد : توريب ٠

 لاجرلا ءامسأ ىف لامكلا بيذهت بيذهت ةصالخ (00)
 ىراصنألا ىجررخلا هللا دبع نب دمحأ

 . ةيناغثلا ةعبطلا . ةيمالسالا تاعوبطملا بتكم : توريب . بلح

 . م19 /هاع1



 ( هاا )

 ماوعلا ظافلأ نع ىصقتلا ىف مالكلا ريخ (10)

 ىنيطنطسقلا ىلاب نب ىلع
 . نماضلا حلاص متاح : قيقحت

 . م1985 /ه٠5١" « ةيناثلا ةعبطلا . ةلاسرلا ةسسؤم : توريب

 نيرشعلا نرقلا فراعم ةرئاد )١8(

 ىدجو ديرف دمحم

 . م١/99١ . ةثلاثلا ةعبطلا « ةفرعملا راد : توريب

 (رهنألا عمجم شماهب) ىقتلملا حرش ىقتنملا ردلا 2 (0109)
 مامالا نيدلا ءالع دمحم

 ةعابطلا راد ةعبط نع ةروصم . ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد : توريب

 . ه١"9١ ةرماعلا

 ةنماثلا ةئاملا نايعأ ىف ةنماكلا رردلا ٠(

 ىنالقسعلا رجح نب ىلع نب دمحأ

 . ةثيدحلا بتكلا راد رشن . ىلدملا ةعبطم : ةرهاقلا

 بهذملا ءاملع نايعأ ةفرعم ىف بهذملا جابيدلا (011)

 نوحرف نب ىلع نب ميهاربا
 . رونلا وبأ ىدمحألا دمحم : قيقحت

 . ماقالك ٠ ثارتلا راد رشن . رصنلا راد ةعبطم : ةرهاقلا

 ةريخذلا (178)

 ىفارقلاب فورعملا ىجاهنصلا سيردإ نب دمحأ
 ةيمالسالا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو رشن « ةيناثلا ةعبطلا : تيوكلا

 . م85 /ه1

 بجر نبا تاقبط ىلع ىداهلا دبع نبا ليذ (17)
 ىداهلا دبع نب نسح نب فسوي
 . ةمصاعلا راد رشن : ضايرلا
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 ةلبانحلا تاقبط ليذ

 بجر نب دمحأ نيدلا باهش نب نمحرلا دبع
 . رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد : توريب

 راتخملا ردلا ىلع راتحملا در

 نيدباع نب نيمأ دمحم
 /ه١" م5 . ةيناثلا ةعبطلا « ىلحلا ىبابلا ىفطصم ةعبطم : ةرهاقلا

 . ما

 ةيهقفلا ةلاسرلا

 ىناوريقلا ديز ىبأ نب هللا دبع
 . نافجألا ىبأ دمححو ومح ىداهلا : قيقحت

 . م1987/ه٠4١؟ . ىلوألا ةعبطلا .« ىمالسالا برغلا راد : توريب

 ةباحصلا نم نيحيحصلا ىف ىور نم ةلمج ىف ةباطتسملا ضايرلا

 ىرماعلا ركب ىبأ نب ىحب

 . ما 2 ىلوألا ةعبطلا .« فراعملا ةبتكم : توريب

 ةيقيرفاو ناوريقلا ءاملع تاقبط ىف سوفنلا ضاير

 ىكلاملا دمحن نب هللا دبع

 . ىشولبلا ريشب : قيقحت
 . م1941/ه١140 ١ ىلوألا ةعبطلا .« ىمالسالا برغلا راد : توريب

 ريمسلا داز

 ىزوجلا دمخم نب ىلع نب نمحرلا دبع
 . م1954/ها١"م864 . ىلوألا ةعبطلا . ىمالسالا بتكملا : توريب

 ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس

 ىنابلألا نيدلا رصان دمحم

 /ها؟99 . ةيناغلا ةعبطلا . ىمالسالا بتكملا : توريب . قشمد

 . م08



 ( هاو )

 ةجام نبا ننس (1؟١)

 ىنيوزقلا ديزي دمحم

 . قابلا دبع داّوف دمحم : قيقحت

 . ما906ه/ه896١ : ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد : ةرهاقلا

 دواد ىبأ ننس (1)

 ىلاتسجسلا ثعشألا نب ناميلس

 . ديمحلا دبع نيدلا ىحم دمحم : قيقحت

 . ةيوبنلا ةنسلا ءايحإ راد رشن : ةرهاقلا

 ىذمرتلا ننس (1؟)

 ىدذمرتلا ةروس نب ىسيع نب دمحم

 . ما5ال8/ه99١/م , ةيناغلا ةعبطلا « ىلحلا ىلابلا ىفطصم : ةرهاقلا

 ىنطقرادلا ننس (1؟4)

 ىطقرادلا رمع نب ىلع
 . ىناميلا مشاه هللا دبع : قيقحت

 . م1555/ها9/85١ . نساحملا راد : ةرهاقلا

 ىمرادلا نئس (1؟6)

 ىمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع

 . ىناي مشاه هللا دبع : قيقحت
 . م1555/ه9/8١“* «. نساحملا راد : ةرهاقلا

 ىربكلا ننسلا (1+1)

 ىقهيبلا ىلع نب نيسحلا نب دمحأ
 . ركفلا راد : توريب

 ىئاسنلا ننس (1707)

 ٌناسنلا ىلع نب بيعش نب دمحأ
 . ةيملعلا بتكلا راد : توريب
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 ءالبنلا مالعأ ريس

 ىهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم

 . طوؤانرألا بيعش : قيقحت
 . ما986/ه8٠4١ « ةغلاغلا ةعبطلا . ةلاسرلا ةسسؤم : توريب

 راهزألا قئادح ىلع قفدتملا رارجلا ليسلا

 ىناكوشلا ىلع نب دمحم

 . دياز ميهاربا دومحم : قيقحت
 . ىلوألا ةعبطلا « ةيملعلا بتكلا راد : توريب

 بهذ نم رابخأ ىف بهذلا تارذش

 دامعلا نباب فورعملا دمحم نب دمحأ نب ىحلا دبع

 . ةديدجلا قافآلا راد : توريب

 . ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد : توريب/ ث

 ةيكلاملا تاقبط ىف ةيكزلا رونلا ةرجش

 فولخم دمحم نب دمحت

 .٠ ىبرعلا باتكلا راد رشن : توريب

 . ركفلا راد : توريبر/ ث

 ىلع لهجلاب اهيف رذعيال لئاسم ىف مارهب ةموظنم ىلع ريمألا حرش

 كلام مامإلا بهذم

 ريمألاب بقلملا .ىوابتسلا دمحأ نب دمحم نب دمحم

 . ىعليزلا قربجلا دمحأ راتخملا ميهاربا : قيقحت

 . م1585/ه5٠5١ , ةيناثلا ةعبطلا . ىمالسإلا برغلا راد : توريب

 ةفرع نبا دودح حرش (1)

 عاصرلا نباب فورعملا ىسنوتلا ىراصنألا دمحم

 . ه١"ه٠ . ىلوألا ةعبطلا «٠ ةيسنوتلا ةعبطملا : سنوت
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 ةلاسرلا حرش

 قوررب فورعملا ىسافلا دمحأ نب دمحأ

 . ما985/ه5١+4 . ركفلا راد : توريب

 ةلاسرلا حرش

 ىخونتلا ىجان نب ىسيع نب مساق
 . م1585/ه5٠1١ . ركفلا راد : توريب

 كلام اطوم ىلع ىناقرزلا حرش
 ىناقرزلا قابلا دبع نب دمحم

 . رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد : توريب

 ْش ةنسلا حرش

 ىوغبلا دوعسم نب نيسحلا

 . شيواشلا ريهزو طوؤانرألا بيعش : قيقحت

 . ىمالسإلا بتكملا رشن : توريب . قشمد

 ش ملسم حيحبص حرش

 ىوونلا فرش نب ىبي نيدلا ىحم

 ةيملعلا ثوحبلا تارادإ ةسائر رشن . ةيرصملا ةعبطملا عبط : ةرهاقلا

 . ةيدوعسلاب

 كلام مامإلا بهذم ىلإ كلاسملا برقأ ىلع ريغصلا حرشلا

 ريدردلا دمحم نب دمحأ

 . ه١"8*” . فراعملا راد : ةرهاقلا

 ةنودملا ظافلأ بيرغ حرش

 ىجلا

 . م1985/ه٠4١؟ . ىلوالا ةعبطلا . ىمالسإلا برغلا راد : توريب



 ( هم؟ )

 ريدقلا حتف حرش (141)
 مامهلا نباب فورعملا ديمحلا دبع نب دحاولا دبع نب دمحم

 . ها"16 قالوبب ةيريمألا ةعبطملا ةعبط نع ةروصم : رصم

 ليلخ رصتخم ىلع ريبكلا حرشلا (149)
 ريدردلا دمحأ تاكربلا ىبأ

 . ركفلا راد : توريب

 (ريرحتلا رصتخمب ىمسملا) رينملا بكوكلا حرش (140)

 ىحوتفلا راجنلا نب زيزعلا دبع نب دمحأ نب دمحم
 . دامح هيزنو ىليحزلا دمحم : قيقحت

 /ه٠٠4١ . ىرقلا مأ ةعماجب ىملعلا ثحبلا زكرم رشن : ةمركملا ةكم

 . م

 (تايفولا) بلاطملا ىنسأ ىف بلاطلا فرش (144)

 ١ . ما90/5/ها85"9 . فيلأتلل برغملا راد : طابرلا

 ةعبطلا . ةديدجلا قافآلا راد . ضهيون لداع : قيقحت : توريب/ث

 . ما19ا9/8 « ةيناثلا

 ماكحألا بتك ىلع تاقيلعتلاو حورشلا" (145)

 ىرهاظلا ليقع نب نمحرلا دبع ىبأ
 . م0٠16" , ىلوألا ةعبطلا « قدزرفلا عباطم : ضايرلا

 ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات حاحصلا (145)

 ىرهوجلا دامح نب ليعامسا
 . راطع روفغلا دبع دمحأ : قيقحن

 /ه4٠4١ . ةثلاثلا ةعبطلا نع ةروصم « نييالملل معلا راد : توريب

 . ما

 . ما9817/ه٠64١؟ « ةيناثلا ةعبطلا نع ةروصم/ ث



 ( همع)

 ةميزخ نبا حيحص (140)
 ةيزخ نب قاحسأ نب دمحم

 : ىمالسالا بتكملا : قشمد « توريب

 ظ ىراخبلا حيحص (148)

 ىراخبلا ممهاربا نب ليعامسا نب دمحم
 . ةيمالسالا ةبتكملا رشن .« تسفوأ فيلأ ةسسؤوم : لوبناتسا

 ملسم حيحص (149)

 ىروباسينلا ىريشقلا جاجحلا نب سم

 . ىتابلا دبع داٌؤف دمحم : قيلعتو حيحصتو قيقحت

 /ه٠٠4١ . ةيملعلا ثوحبلا تارادإ ةسائر عيزوتو رشن : ضايرلا

 . م

 طسوتملا رحببلا لودب اهتقالعو ةيلقص )16١(

 ىرودلا فراع نيدلا ىقت

 . م ء مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو تاروشنم : دادغب

 ةلصلا )16١(

 لاوكشب نب كلملا دبع نب فلخ

 , رشنلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا رشن . برعلا لجس عباطم : ةرهاقلا

 . م55

 ظافحلا تاقبط (16؟)

 ىطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالج
 . ءاملعلا نم ةنجل : قيقحت
 . م1988 /ه٠5١ . ىلوألا ةعبطلا . ةيملعلا بتكلا راد : توريب



 ( هكغ )

 طايخ نب ةفيلخ تاقبط (16+)
 ىرفصعلا طايخ نب ةفيلخ

 . ىرمعلا ءايض مركأ : قيقحت

 . م1987/ه٠4١؟ « ةيناثلا ةعبطلا « ةبيط راد : ضايرلا

 ةيعفاشلا تاقبط )1١6:4(

 ةبهش ىضاق نب دمحأ نب ركب ىبأ
 . ناخ ميلعلا دبع : حيحصت

 /ها*8م . ةينامثعلا فراعملا ةرئاد : (دنهلا) نكدلا دابآ رديح

 . م1

 ةيعفاشلا تاقبط (166)

 ىنيسحلا هللا ةياده نب ركب ىبأ

 . ضهيون لداع : قيقحت
 . ما9ا/4 « ةيناثلا ةعبطلا . ةديدجلا قافآلا راد : توريب

 ةيعفاشلا تاقبط (16)

 ىونسألا مهحرلا دبع

 . ما9810//ه٠6١ا/ . ىلوألا ةعبطلا . ةيملعلا بتكلا راد : توريب

 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط )16١0(

 ىكبسلا ىلع نب باهولا دبع
 . ىحانطلا دومحو ولحلا حاتفلا دبع : قيقحت

 . م1954/ه١* #8 . ىلوألا ةعبطلا . ىلحلا ىبابلا ىسيع : ةرهاقلا

 ّْ ةيقيرفا ءاملع تاقبط (168)

 ىناوريقلا دسأ نب ثراحلا نب دمحم

 4 . ىنانبللا باتكلا : توريب
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 ءاهقفلا تاقبط

 ىزاريشلا فسوي نب ىلع نب ميهاربا
 . سابع ناسحا : قيقحت

 . م1981/ه١٠4١ . ةيناثلا. ةعبطلا . ىبرعلا دئارلا راد : توريب

 ١ ظ ىربكلا تاقبطلا

 ىرهزلا ىرصبلا عينم نب دعس نب دمحم
 . رداص راد : توريب

 نيرسفملا تاقبط

 ىطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالج
 . م1989 /ه٠64١" . ىلوألا ةعبطلا . ةيملعلا بتكلا راد : توريب

 ةيهقفلا تاحالطصالا ىف ةبلطلا ةبلط

 ىفسنلا صفح نب نيدلا مج

 : مقلا راد : توريب

 عومجم نمض (ةموظنم) ةحيلطلا
 ىطيقنشلا ىوالقلا

 . م١199/ه١م 8# . ىلوألا ةعبطلا

 ربغ نم ربخ ىف ربعلا
 ىهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم

 . لولغز ىنويسب ديعسلا دمحم : قيقحن

 . ما986/ه058٠64١ . ىلوألا ةعبطلا . ةيملعلا بتكلا راد : توريب

 ةرجهلاو ةداهشلاو وزغلا ىف ءاج امم ةربعلا

 ىجونقلا ىنيسملا ىلع نب نسح نب قيدص
 . لولغز ىنويسب ديعسلا دمحم : قيقحت

 . م1988/ه8٠4١ . ىلوألا ةعبطلا ء. ةيملعلا بتكلا راد : توريب



 ( ه5

 قورفلاو عومجلا نم بهذملا ىفام عمج ىف قوريلا ةدع (1+)

 . سراف ىبأ ةزمح : قيقحت

 . ها١٠4 . ىلوألا ةعبطلا « ىمالسالا برغلا راد : توريب

 ةيلقص ىف برعلا (10)

 سابع ناسحإ
 . ماؤ0/8 , ةغلاثلا ةعبطلا . ةفاقثلا راد : توريب

 لدجلا ملع ىف لدجلا ملع (18)

 ىفوطلا ىوقلا دبع نب ناميلس

 . سشيرنياه تاراهفلوف : قيقحن

 . ما1981//ه408١ . مكتبتكم ةعبطم : ندرألا

 ءارقلا تاقبط ىف ةياهنلا ةياغ (19)

 ىرزجلا دمحم نب دمحم

 . ما960/ها060٠6١ . ةيناغلا ةعبطلا , ةيملعلا بتكلا راد : توريب

 ثيدحلا بيرغ (17)

 . ىوابزعلا ميركلا دبع : قيقحت
 . ما585/ه8٠١4١ . ةكمب ىرقلا مأ ةعماج رشن . ركفلا راد : قشمد

 (ضايع ىضاقلا خويش تسرهف) ةينغلا (017)

 ىصحيلا ىسوم نب ضايع ىضاقلا
 . ريهز رهام : قيقحت

 . م1987/ه٠65١؟ . ىمالسالا برغلا راد : توريب

 . باتكلل ةيبرعلا رادلا : سنوت « ايبيل/ ث
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 ثيدحلا بيرغ ىف قئافلا

 ىرشخ زلا رمع نب دومحم
 . ىواجبلا دمحم ىلعو مهاربا لضفلا ىبَأ دمحم : قيقحت

 . ةيناثلا ةعبطلا « ىلحلا ىبابلا ىسيع : ةرهاقلا

 ىراخبلا حيحص حرشب ىرابلا حتف

 ىنالقسعلا رجح نب ىلع نب دمحأ

 . زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع : قيقحت

 . ها"م٠ « ةيفلسلا ةعبطملا : ةرهاقلا

 تايلكلا ةبتكم رشن « ةدحتملا ةينفلا ةعابطلا ةكرش : ةرهاقلا/ ث

 . ما908/ها9ل ةيرهزألا

 ريسفتلا ملع نم ةياردلاو ةياورلا ىنف نيب ريدقلا حتف

 ىناكوشلا دمحم نب ىلع نب دمحم
 . ةيناثلا ةعبطلا . ىلحلا ىبايلا ىفطصم رشنو عبيط : ةرهاقلا

 . م1554 هام

 قرفلا

 تباث ىبأ نب تباث

 . ىسدقلا نيدلا ماسح : قيقحت

 . ما581/ه١40١ ٠ ةيملعلا بتكلا راد : توريب

 قورفلا

 ىروباسينلا ىسيباركلا دمحم نب دعسأ

 . مومط دمحم : قيقحت

 فاقوألا ةرازو رشن « ىلوألا ةعبطلا « زميات تيوك عباطم : تيوكلا
 . ةيتيوكلا
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 قورفلا

 ىركسعلا لاله ىبأب فورعملا لهس نب هللا دبع نب نيسحلا

 . ىسدقلا نيدلا ماسح : قيقحت

 . م1981/ه١٠54١ ٠ ةيملعلا بتكلا راد : توريب

 ةيهقفلا قورفلا

 ىقشمدلا ملسم نب ىلع
 . سراف ىبأ ةزمحو نافجألا ىبأ دمح : قيقح

 . م1998١؟ . ىلوألا ةعبطلا . ىمالسالا برغلار اد : توريب

 لوصألا ىف لوصفلا

 صاصجلا ىزارلا ىلع نب دمحأ

 . ىمشنلا مساج ليجع : قيقحت
 ةيمالسالا نوٌوشلاو فاقوألا ةرازو رشن . ىلوألا ةعبطلا : تيوكلا

 . م86 /ه6

 ىمالسالا هقفلا خيرات ىف ىماسلا ركفلا

 ىوجح لا نسحلا نب دمحم

 « ةرونملا ةنيدملاب ةيملعلا ةبتكملا رشن .« تباث نب ديز ةعبطم : قشمد

 . ماقالا/ /ها 1

 ريخ نبا تسرهف

 ىليبشالا ىومألا رمع نب ريخ نب دمحم
 . م1959 /ه9١ 8 « ةيناثلا ةعبطلا .« شموق ةعبطم : ةطسقرس

 ةيطع نبا خويش سرهف

 ىسلدنألا ىبراحملا ةيطع نب قحلا دبع
 . ىهازلا دمحو نافجألا ىبأ دمحم : قيقحت

 . م٠198/ه٠٠64١ . ىلوألا ةعبطلا . ىمالسالا برغلا راد : توريب



)8( 

184) 

)14( 

00 

)41/( 

 م4

 (مو)

 ( همف )

 نيرحبلا تاطوطخم سرهف

 نيسح ىبأ ىلع
 . قئاثولا زكرم « مالعإلا ةرازو رشن : نيرحبلا
 . ةيفنحلا مجارت ىف ةيهبلا دئاوفلا

 ىونكللا ىحلا دبع نب دمحم
 . ةفرعملا راد : توريب

 اهيلع ليذلاو تايفولا تاوف
 ىتكلا ركاش نب دمحم

 . سابع ناسحإ : قيقحت
 . ما19ا/9 . رداص راد : توريب

 ةبطرق ةاضفق
 ىشخلا هللا دبع ىبأ

 فيلاعلل ةيرصملا رادلا رشن « برعلا لجس عباطم : ةرهاقلا

 . م56 ةمجرتلاو

 (تادابعلا مسق) دعاوقلا

 ىناسملتلا ىرقملا دمحم نب دمحم

 . ديمح نب هللا دبع نب دمحأ : قيقحت
 ..م198/ها٠6١" . ةبتاكلا ةلآلا ىلع هاروتكد ةلاسر : ةمركملا ةكم

 ةيهقفلا دعاوقلا

 ىودنلا دمحأ نب ىلع

 . م1985/ه5٠6١ « ىلوألا ةعبطلا ؛ ملقلا راد : قشمد

 ةعفانلا ةعيدبلا ميساقتلاو قورفلاو ةعماجلا لوصألاو دعاوقلا

 ىدعسلا رصان نب نمحرلا دبع
 . م1586 /ها506 فراعملا ةبتكم رشن : ضايرلا



15) 

 (1و1)

08 

 (و)

(:15) 

 (وه)

0195 

 ( هم )

 ةيعرشلا ماكحألا نيناوق

 ىزج نب دمحم نب دمحأ نب دمحم

 . نييالملل معلا راد : توريب

 ةنيدملا لهأ هقف ىف ىفاكلا

 ىطرقلا ربلا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب فسوي

 . ىناتيروملا كيدام دلو ديحأ دمحم نب دمحم : قيقحت
 /ها9وم . ةغيدحلا ضايرلا ةبتكم رشن « ىلوألا ةعبطلا : ضايرلا

 . ما

 خيراتلا ىف لماكلا

 ىرزجلا ريثألا نباب فورعملا دمح نب ىلع نيدلا زع
 . م1986/ها48 , ةسماخلا ةعبطلا . ىبرعلا باتكلا راد : توريب

 ديعس نب ىلع دمحم ىبأ ىسلدنألا مزح نبا باتك
 ىناغفألا ديعس

 . م1553/ها984 « ةيناثلا ةعبطلا « ركفلا راد : توريب

 نونفلاو بتكلا ىماسأ نع نونظلا فشك

 . ىنثملا ةبتكم رشن : دادغب

 باسنألا ريرحت ىف بابللا بل

 ىطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالج
 . زيزعلا دبع دمحأ فرشأو زيزعلا دبع دمحأ دمحم : قيقحت

 . ما991/ه١141١ . ىلوألا ةعبطلا . ةيملعلا بتكلا راد : توريب

 باسنألا بيذهت ىف بابللا

 ىرزجلا ريثألا نباب فورعملا دمحم نب ىلع نيدلا زع
 . م1980/ها٠١٠4١ . رداص راد رشن . داوج ةسسؤم عبط : توريب



 (دو10)

)54( 

)159( 

 هيل

 فل

 ف

 م.

 ( هس

 طورشلاو ناكرألا نم باتكلا باوبأ هنمضتام نايب ىف بابللا بابل

 بابسألاو عناوملاو
 ىصفقلا دشار نب هللا دبع نب دمحم

 . سنوتب نافجألا وبأ دمحم روتكدلا ةبتكم نم ةروصم ةخسن

 برعلا ناسل

 روظنم نب مركم نب دمحم
 . فراعملا راد : ةرهاقلا
 . رداص راد : توريب/ ث

 نازيملا ناسل

 ىنالقسعلا رجح نب ىلع نب دمحأ

 نع ةروصم « ةينامثعلا فراعملا ةرئاد : (دنهلا) نكدلا دابآ رديح
 . ركفلا راد رشن . ه١"#*٠ ةعبط

 ةرصاعملا ةيهقفلا ثوحببلا ةلجم

 ظ . ضايرلا
 . ه١14 ةرخآلا ىدامج لوألا عيبر . ةعبارلا ةنسلا )١5( ددع

 . ها6١4 لوألا عيبر  مرحم , ةسداسلا ةنسلا (؟8) ددع

 رحبألا ىقتلم حرش رهنألا عمجم
 ىدنفأ دامادب فورعملا ناميلس نب دمحم نب هللا دبع

 ةعابطلا راد ةعبط نع ةروصم « ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد : توريب

 . ها819 ةرماعلا

 دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم

 ىمثيهلا ركب ىبأ نب ىلع
 . ما987/ه٠6١؟ , ةثلاثلا ةعبطلا « ىبرعلا باتكلا راد رشن : توريب

 بذهملا حرش عومجملا

 ىوونلا فرش نب ىبحب نيدلا ىحم

 | . ىعيطملا بيج دمحم : لامك إو قيلعتو قيقحت
 . ةدجب داشرالا ةبتكم رشن « ةرهاقلاب ىندملا ةعبطم : ةدج . ةرهاقلا



0 

0.) 

0. 

0 

4) 

9) 

 ( هعب)

 ةيميت نبا مالسالا خيش ىواتف عومجم

 ةيميت نب مالسلا دبع نب ملحلا دبع نب دمحأ نيدلا ىقت

 . ىدجنلا ىمصاعلا مساق نب دمح نب نمحرلا دبع : بيترتو عمج
 ةعبطلا نع ةروصم « ةيملعلا .ثوحبلا تارادإ ةسائر : ضايرلا

 . ه9*1م . ىلوألا

 ثيدحلاو نآرقلا ىبيرغ ىف ثيغملا عومجملا
 ىناهفصألا ىنيدملا ىسيع ىبأ نب ركب ىبأ نب دمحم
 . ىوابزعلا ميركلا دبع : قيقحت

 /ه08١4١ ٠ ىلوألا ةعبطلا « ىرقلا مأ ةعماج رشن : ةمركملا ةكم

 . ماك

 ىمالسالا برغلا ىف ىكلاملا بهذملا خيرات ىف تارضاحم

 ىديجلا رمع

 . م19810//ه1+15 . ظاكع تاروشنم : برغملا

 (ةيطع نبا ريسفت) زيزعلا باتكلا ريسفت ىف زيجولا ررحملا
 ىسلدنألا ةيطع نب قحلا دبع

 . نيرخآو قورافلا ىلاحرلا : قيقحت

 . م199/ا//ه١ 8 . ىلوألا ةعبطلا . مولعلا راد ةسسؤم : ةحودلا

 ىلحملا

 ىسلدنألا مزح نب دمحأ نب ىلع
 . نسح مراكملا ىبأ ناديز : قيقحت

 . ةيبرعلا ةيروهمجلا ةبتكم رشن « ىبرعلا داحتالا راد عبط : ةرهاقلا
 حاحصلا راتخم

 ىزارلا رداقلا دبع نب ركب ىبأ نب دمحم

 . م1585 « نانبل ةبتكم : توريب



 هيك

)11( 

)51( 

)( 

)514( 

 (؟10)

)515( 

 ( همع)

 رشبلا رابخأ ىف رصتخملا
 لضفألا نب ليعامسا ءادفلا ىبأ

 . ةفرعملا راد : توريب

 لبنح نب دمحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا

 ىقشمدلا ناردب نب رداقلا دبع

 . ىكرتلا نسحملا دبع نب هللا دبع : قيلعت و حيحصت

 . ما981/ه1٠4١ « ةيناثلا ةعبطلا « ةلاسرلا ةسسؤم : توزيب

 ةنودملا

 نونحسب فورعملا ىخونتلا ديعس نب مالسلا دبع
 . ركفلا راد ةعبط

 ليصحتلاو نايبلا عم ةعوبطم (ةيبتعلا) ةعمسألا نم ةجرختسملا

 ىطرقلا ىتعلا دمحم

 . م1584/ه504١ . ىمالسالا برغلا راد : توريب

 نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 ىروباسينلا مكاحلاب فورعملا ىروباسينلا هللا دبع نب دمحم

 . ىبرعلا باتكلا راد : توريب

 ٠ ىلعي ىبأ دنسم

 ىلعي ىبأب فورعملا ىلصوملا ىثملا نب ىلع نب دمحأ
 . دسأ ميلس نيسح : قيقحن

 . م1989/ها60٠4 . ةيناغثلا ةعبطلا . ثارتلل نومأملا راد : قشمد

 دمحأ مامإلا دنسم

 ىابيشلا لبنح نب دمحم نب دمحأ
 . ىمالسالا بتكملا : توريب

 . رداص راد : توريب/ ث



 (مو07(

 (م18)

)»19( 

 ف

91) 

0 

 ( هم4)

 راثآلا حاحص ىلع راونألا قراشم

 ىبصحيلا ىسوم نب ضايع ىضاقلا
 . ثارتلا رادو ةقيتعلا ةبتكملا : سنوتو ةرهاقلا

 راصمألا ءاملع ريهاشم

 ىتسبلا نابح نب دمحم

 مجسملا ف فورح ىلع -الصالا بيترت ىف ملعملا فوشملا

 ىربكعلا نيسحلا نب هللا دبع

 ساوسلا دمحن نيساي : قيقحت
 . م1958 /ه٠4١" , ةكمب ىرقلا مأ ةعماج رشن . ركفلا راد : قشمد

 ةجام نبا دئاوز ىف ةجاجزلا حابصم

 ىريصوبلا نيدلا باهش ركب ىبأ نب دمحأ
 . ىوانشكلا ىقتنملا دمحم : قيلعتو قيقحت

 /ه40١؟ . ىلوألا ةعبطلا ء رشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا راد : توريب

 . مام

 ريبكلا حرشلا بيرغ ىف رينملا حابصملا

 ىمويفلا ىلع نب دمحم نب دمحأ
 . م1994 /ها514 ؛ ىلوألا ةعبطلا « ةيملعلا بتكلا راد : توريب

 فنصملا

 ىناعنصلا مامه نب ركب ىبأ قازرلا دبع

 ٠ ىمظعألا نمحرلا بيبح : قيقحت
 ىلوألا ةعبطلا . ىملعلا سلجملا رشن : (ايقيرفأ بونج) غربسناهوج

 . م1970 /ه ع



 ( همد )

 راثآلاو ثيداحألا ىف فنصملا (؟؟+)

 ةبيش ىبأ نب دمحم نب هللا دبع
 . ىناغفألا قلاخلا دبع : قيقحت

 . ما9ا/8/ه89١ . ةيناثلا ةعبطلا . ةيفلسلا رادلا : (دنهلا) ىابمب

 فراعملا (غ)

 ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع

 . م١198 6 ةعبارلا ةعبطلا . فراعملا راد : ةرهاقلا

 ناوريقلا لهأ ةفرعم ىف ناميإلا ملاعم (؟؟0)
 غابدلا ىراصنألا دمحم نب نمحرلا دبع

 . حوبش مهاربا : قيلعتو حيحصت
 . ها" 88 « ةيناثلا ةعبطلا , ىجنلاخلا ةبتكم : ةرهاقلا

 نادلبلا مجعم (؟5)

 ىومحلا هللا دبع نب توقاي
 . م1984/ه4٠5١ « رشنلاو ةعابطلل توريب رادو رداص راد : توريب

 رفسلا مجعم (؟90)

 ىفلسلا ىناهبصألا دمحم نب دمحأ

 . ما90/8/ه9١م , ةفاقثلا ةرازو تاروشنم : قارعلا

 ىفدصلا ىبأ مامإلا ىضاقلا باحصأ ىف مجعملا (5؟8)

 رابألا نباب فورعملا ىعاضقلا هللا دبع نب دمحم

 ةعبطلا « ىبرعلا باتكلا راد رشن « برعلا لجس عباطم : ةرهاقلا

 . م19510//ها# ملال . ىلوألا

 ةغللا سيياقم مجعم (؟؟9)

 ايركز نب سراف نب دمحأ
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 عر

 مع

 مع

 ع4

 مهر

 ( هم)

 . نوراه مالسلا دبع : قيقحت

 . ةيملعلا بتكلا راد : (مق) ناريا

 /ه69١؟ « ةيناثلا ةعبطلا « ىلحلا ىبابلا ىفطصم : ةرهاقلا/ ث

 . م

 نيفل ؤملا مجعم

 ةلاحك اضر رمع

 .2٠ ىبرعلا ثارتلا ءايحا راد : توريب

 طيسولا مجعملا

 . ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجم

 . ةوعدلا راد رشن : ةرهاقلا

 راصعألاو تاقبطلا ىلع رابكلا ءارقلا ةفرعم

 ىهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم

 . داوع راشب : قيقحت

 . م1984/ه54٠5١ « ىلوألا ةعبطلا . ةلاسرلا ةسسؤم : توريب

 ملسم دئاوفب ملعملا
 ىرزاملا ىلع نب دمحم

 . رفينلا ىلذاشلا دمحم : قيقحت

 . ما99؟ « ةيناثلا ةعبطلا . ىمالسإلا برغلا راد : توريب

 ىكلاملا هقفلا ةملعم

 هللا دبعنب زيزعلا دبع

 . م1989 /ه1408 , ىمالسإلا برغلا راد : توريب
 ةنيدملا ملاع بهذم ىلع ةنوعملا

 ىدادغيلا باهولا دبع ىضاقلا



 (معد)

 (معجب)

 عم

 (معو)

01) 

 ( همساب )

 . ىرقلا مأ ةعماجب ةبتاكلا ةلآلا ىلع هاروتكد ةلاسر : ةمركملا ةكم

 .م1986/ه6١41١ . زابلا ةبتكم رشن « ىلوألا ةعبطلا : ةمركملا ةكم/ ث

 سلدنألاو ةيقيرفا لهأ ىواتف نع برغملا عماجلاو برعملا رايعملا

 ظ برغملاو
 ىسيرشنولا ىحب نب دمحأ
 . ىجح دمحب فارشاب ءاهقفلا نم ةعامج : قيقحت

 ةرازو رشن « ىلوألا ةعبطلا « ىمالسالا برغلا راد : ثوريب
 . م1581/ه١٠4١ . ةيبرغملا فاقوألا

 برعملا بيترت ىف برغملا

 ىزرطملا ىلع نب ديسلا دبع نب رصان

 . ىبرعلا باتكلا راد : توريب

 ىنغملا

 ةمادق نب دمحأ نب هللا دبع

 . ولحلا حاتفلا دبعو ىكرتلا هللا دبع : قيقحت

 . م19810//ه9١5١/ . ىلوألا ةعبطلا « رجه ةعبطم : ةرهاقلا

 ةدايسلا حابصمو ةداعسلا حاتفم

 هداز ىربك شاطب ريهشلا ىفطصم دمحأ
 . م19868/ه4١+8٠ . ةيملعلا بتكلا راد : توريب

 ماكحألا نم ةنودملا موسر هتضتقاام نايبل تادهمملا تامدقملا

 تالكشملا اهلئاسم تاهمأل تامكحملا تاليصحتلاو تايعرشلا

 ىطرقلا دشر نب دمحأ نب دمحم

 . ةداعسلا ةعبطم : رصم

 . رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد : توريب/ث



 (؟41)

4 

)0( 

)54) 

 (؟4ه)

45) 

0 

 ( هعم)

 ممآلاو كولملا خيرات ىف مظتنملا

 ىزوجلا نباب فورعملا دمحن نب ىلع نب نمحرلا دبع
 ىلوألا ةعبطلا . ةينامثعلا فراعملا ةرئاد : (دنهلا) نكدلا دابآ رديح

 ش . ماهل

 أطوملا حرش ىقتنملا

 ىجابلا فلخ نب ناميلس

 . ها" »+ . ىلوألا ةعبطلا نع ةروصم ؛ ىبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا

 دعاوقلا ىف روثنملا

 ىشكررلا نيدلا ردب

 . دومحم دمحأ قئاف ريسين : قيقحت

 . ما985/ها٠5١” , ةيتيوكلا فاقوألا ةرازو رشن : تيوكلا

 ليلخ رصتخم حرش ليلجلا حنم

 . ما984/ه4٠5١ « ىلوألا ةعبطلا « ركفلا راد : توريب

 نابح نبا دئاوز ىلإ نامظلا دراوم

 ىمثيهلا ركب ىبأ نب ىلع نيدلا رون
 . ةزمح قازرلا ديع دمحم : قيقحت

 . ةيملعلا بتكلا راد : تووريب

 تاقفاوملا

 . ىلوألا ةعبطلا ةيراجتلا ةبتكملا :

 . ةفرعملا راد تورت

 باطحلاب فورعملا ىبرفملا نمحرلا دبع نب دمحم
 . ما8/!5/ه898١ . ركفلا راد : توريب



 أطوملا (؟4؛م)

 (؟4)

0 

051) 

 هدف

 ( ه05)

 ىحبصألا كلام نب سنأ نب ؛, كلام مامإلا

 . قابلا دبع داؤف دمحم قيقحن

 . بعشلا باتك ةعبط : ةرهاقلا

 ةرهاقلاو رصم كولم ىف ةرهازلا موجتنلا

 ىكباتألا ىدرب ىرغت نب فسوب

 داشرالاو ةفاقثلا ةرازو رشن . بتكلا راد ةعبط نع ةروصم : رصم

 . رشنلاو ةعابطلاو فيلأتلل ةماعلا ةسسّؤملاو ىموقلا

 . لاسنفورب ىفيل : قيلعتو حيحصت

 . مال « ةتلاثلا ةعبطلا «٠ فراعملا راد : ةرهاقلا

 دوعسلا ىقارم ىلع دونبلا رشن

 ىطيقنشلا ىولعلا ميهاربا نب هللا دبع

 . ةيمالسالا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو رشنو عبط : برغملا

 بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن

 ىناسملتلا ىرقملا دمحم نب دمحأ

 . مال 1/188 ٠ رداص راد : توريب

 ناسحإلا ةياغ حرش ىف ناسحلا تكنلا (؟0+)

5: 

 نايح ىبأب فورعملا ىسلدنألا ىلع نب فسوي نب دمحم

 . ىلتفلا نيسحلا بر دبع : قيقحت

 . م1586/ه8٠4١ . ةلاسرلا ةسسؤم : توريب

 حالصلا نبا باتك ىلع تكنلا

 ىالقسعلا رجح نب ىلع نب دمحأ

 . ىلخدملا ىداه نب عيبر : قيقحت
 . م1984/ه4٠5١ « ةيمالسالا ةعماجلا رشن : ةرونملا ةنيدملا



 (ه)

 نايمعلا بدأ ىف نايمهلا تكن (؟ه4)

 ىدفصلا ليلخ نيدلاح الص

 . ىكز دمحأ : قيقحت
 . ما١١9 ةعبط : ةرهاقلا

 نويعلاو تكنلا (؟65+)

 ىرصبلا ىدرواملا بيبح نب ىلع

 . ةيتيوكلا فاقوألا ةرازو رشن : تيوكلا

 ررحملا لكشم ىلع دئاوفلاو تكنلا (؟007)

 . ما٠96/ها959١ , ةيدمحملا ةنسلا ةعبطم : ةرهاقلا

 رثألاو ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا (؟08)
 ريثألا نباب فورعملا ىررجلا تاداعسلا ىبأ نيدلا دجمل

 . ىحانطلا دومحو ىوازلا دمحأ رهاطلا : قيقحت

 . ةيمالسالا ةبتكملا رشن : رصم

 رصتخمملا ةبطخ حرش رصبلا رون (؟59)
 ىلالهلا زيزعلا دبع نب دمحأ
 ىملا دبع خيشلا ةبتكم نم ةروصم ةيرجح ةعبط : (ساف) برغملا
 . ىوارمعلا

 (جابيدلا شماهب) جابيدلا زيرطتب جاهتبالا لين (؟0)
 قكبنتلا ابابب فورعملا رمع نب دمحأ نب دمحأ

 . ةيملعلا بتكلا راد : توريب

 رابخألا ىقتنم حرش راطوألا لين (؟71)

 ىناكوشلا ىلع نب دمحم



5) 

 مع

54 

 ( ه4 )

 . ىراوهلا ىفطصمو دعس فوّؤرلا دبع هط : قيقحت

 تايلكلا ةبتكم رشن . ةدحتملا ةينفلا ةعابطلا ةكرش : ةرهاقلا

 . ما908/ها١"98 « ةيرهزألا

 (نيفنصملا .راثآو نيفلؤملا ءامسأ) نيفراعلا ةيده

 ىدادغبلا اشاب ليعامسا

 . م1985/ه405١ , ركفلا راد : توريب

 1 . ىنثملا ةبتكم : دادغب/ ث

 ىمالسإلا هقفلا ىف تابثإلا لئاسو

 . م1584/ه4٠4١ . ىلوألا ةعبطلا , ةينسحلا ثيدحلا راد : برغملا

 نامزلا ءانبأ ءابنأ ىف نايعألا تايفو

 . رداص راد : توريب
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 كئاسملا نيوانع سرفف

 ةلأسملا

 ؟اهرهاظ ىلع ىه وأ فوذحم اهيف ردقي له ءوضولا ةيآ

 ؟ضرفلا لامك وأ لضفلل ءوضولا ىف ةرملا ىلع ةدايزلا

 0 ا ا ا ا ل ةمممملل هايملا ماسقأ

 ل يي .....ع قلطملا ءاملا ىف ةفاضإلا رثأ

 ةهاركلا ببسو ةراهط ىف لمعتسملا ءاملاب ءوضولا ةهارك

 0 لمعتسملا ءاملا

 00 سأرلا حسم ةيفيك

 ءاملا ىف بلكلا غولو نم اعبس ءانإلا لسغ ىف قرفلا
 00 ماعطلا نود

 0 هرثآو لسغلا ىف ركذلا سم

 0 ..تتتيت ءوضولا ىف موثلا رثأ

 00 رذعلا مئاد ىلع ءوضولل ةداعإال

 0 امهلغو حضنلاو لسغلا

 .. ةالصلاو ءوضولا ىف هريغو سوسوملا نم كشلا رثأ

 0 لسغلا وأ ءوضولا ىف ةعمللا كرت

 0 ؟ال مأ هقلح اذإ هسأر حسم ةداعإ هيلع له

 ةداعإلا بوجو ىف فخلا عزنو سأرلا قلح نيب قرفلا
 00 ابلاغ هنم زارتحالا نكميالامع وفعلا

 ا هيلع بترتيامو ؟ال مأ نيعارذلا نم ناقفرملا له

 000 هيف راركتالف فيفخت حسملا

 ؟ال مأ ديعب له قباس ءوضوب ءربلا دعب ةريبجلاب ىلص اذإ

 ةحفصلا

 لعل

165 

 كو

6 

 اوه

 امك

65 



 ( هئ44)

 ةحفصلا ةلأسملا ةلأسملا مقر

 لال 00 ل رفاسملا فالخب مميتلاب جوجشملل ءطولا ةحابا ١(

 ل ءاوس امه : مساقلا نبا لوق ريسفت ىف فالخلا (؟0)

 مميتيو ليلقلا ءلسغي له حارجلا هءاضعأ تمع نم (؟)

 اال اطلت ؟لكلل مميتي مأ قابلل

 جوزلا ىلع ةراهطلا ىف ءاملا بوجوب فرعلا نايرج (؟4)
 ني 0 ةقفنلاك

 لايت 0 مل ءوضولا ىف ةينلا طارتشا (؟6)

 )9/8000 ممل ؟بحتسملا ءوضولاب ىلصي له (؟5)

 |... ةالصلا اوبرقتالا ىلاعت هلوق ريسفت ىف فالخلا (؟0)

 لايك 0 هيلع بترتيامو

 ل بنجلاك اهرهط تكلم اذإ ضئاحلا (؟8)

 ٠7 نارقلا ةءارقو ةقباسلا ةبانجلا عفرل ضئاحلا لاستغا زاوج (؟9)

 كايت ل ةداعإلاو عطقلاو ءانبلا نم نقاحلا لاوحأ (:0)

 244 ةداعإلاو عطقلاو ءانبلا نم فعارلا لاوحأ (5)

 ل 0 فاعرلا مئاد ةالص ةيفيك (95؟)

 ا .. ةرورضلل ىرخألا ىلع حسملاو نيمدقلا ىدحإ لسغ (0#+)

 لاله 00 ل ؟ءوضولا ىف هلسغك مميتلا ىف وضعلا حسم له (*4)

 0 ؟تقولا كاردا وأ ةراهطلا لامك ةاعارملاب ىلوأ امهيأ (0ه)

 ىف ةبقرلا نايسن نود هلحر ىف ءاملا نايسن ىف رذعلا (")
 الل 2000 هكلم

 سجن عضوم ىلع مميتملا نيب ةداعإلا ثيح نم قرفلا (0)
 اطل 0 ال ريغتملا ءاملاب ءىضوتملا نيبو

 ل ةداتعملا ضئاحلا ماكحأ (*م)

 د ؟فوفجلا مأ ةصقلا رهطلا ىف غلبألا له (0و)



 ( هم

 ةحفصلا ةلأسملا ةلأسملا مقر

 برق نع هعوجرب ملعي ملو . مدلا عافترا دعب اهقلط اذإ )40( 
 لا ا ؟اهتعجارم ىلع ربجي له

 اظل 0 اممم لماحلا نم مدلا مكح (45)

 200 فالخلل ةاعارم ةضاحتسملا لسغ بابحتسا (49)

 الا 0 عسل تاولصلا تاقوأ (49)

 14١ ا لهنملا ىف لوّولل تقولا لوأ نع اليلق ريخأتلا (44)

 19؟.. كلذ ةمكحو ىلملاو نذؤملا نود ىلصملا ىلع مالسلا (44)

 ل ؟ال مأ ةرجألا نم طسق هل له عباتلا (4)

 184800 لل اهريغو ةالصلا ىف ناذألا ةياكح ةفص (40)

 ل0 اقلطم ةزئاج ميلعتلا ةرجأ (4م)

 ه6 0000 ؟هئزجي له مارحإلا ةريبكت ةينب عوكرلل ريبكتلا (49)

 نع هئزجي له مارحإلا ةريبكت ةينالب عوكرلل ريبكتلا (60)
 ليال ا ااا ؟امهنم دحاو

 1890000 ل ةالصلا ىف ةحتافلا ةءارق نايسن (ه1)

 ل 0 ةحتافلا ىلع ةروسلا ميدقت مكح (ه؟)

 لا ءاعدلا ةهارك عضاوم (6+)

 7 دجاسملا ىف سمشلا ىلإ لظلا نم ءابصحخلا لمح ةهارك (ه4)

 ُ .... عضوملا فارطأ نود هتعقبو هبوث ىف طرش ةراهطلا (هه)

 0 ةالصلا ىف بنجلا وأ ضئاحلا ىلإ ضيرملا دانتسا زاوج (0+)

 200 ؟ةمزال اهلعجي لفاونلا ىف عورشلا له (ه0)

 881 لطم ممل رفسلا ىف لفغتلا (هم)

 2 ةذاشلا ةءارقلاب نارقلا ةءارق (ه9)

 ل ةعدتبملا فلخ ةالصلا (<0)



 ةلأسملا مقر

 لاح  فخي نمم ناك اذإ  ةلفانلا نود ةضيرفلا عطق هلل

 01100 امهنيب قرفلاو ةالصلا ةماقإ

 0 ؟اهلطبي -له ةالصلا ىف هيدي نيب باتك ةءارق

 ؟تقولا جورخ ىشخ ولو هتباد دقفل ةالصلا عطقي له

 ؟نيتريخألا نيتعكرلا ىف ةءارقلا ماقم حيبستلا موقي له
 0 ةوالتلا دوجس مكح

 010 هباوجو ضارتعا
 ارهطتم نكي مل اذإ اهادعتي مأ ةدجسلا عضوم ارقي له

 00 ؟ىهن تقو ىف وأ

 ةوالتلل دوجسلا ةدارإ دنع اوهس وأ ادمع عوكرلا

 01100 ؟ال مأ ةالصلا هب لطبت له

 0 ةيتر هنم لقأ وه امل نكرلا لاطبا مدع

 0 هنم عفرلاك توف عوكرلاب ةعكرلا دقع

 0 ىلصملل ةرتس طخلا ذاختا مكح

 كلذ ةمكحو رحبلا نود ربلا ىف نيتالصلا نيب عمجلا

 0 ةقشملل اقلطم رفسلا ىف ةأرملل عمجلا ةحابا

 0 رطملا ىف عمجلا

 رثكأف مايأ ةعبرأ ةماقإلا ىون اذإ بجاو ماقتالا

 000 كلذ ذخأمو

 00 تيم هذخامو رقسلا طباض
 0 رفسلا ىف ماقالل نامثعو ةشئاع لوأت

 مالسلا دعب دجسي مأ ايهاس هعفش اذإ هرتو ديعي له

 0 ؟كلذ هيفكيو

 .. ؟رتولا ىف مأ وه عفشلا ىفأ ردي مل اذإ لعفي فيك

 ع
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 ةلأسملا مقر
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 ةلأسملا

 وهو ةيسنم ةالص ركذ اذإ عطقيال : هلوق نيب قرفلاام

 - نيلوقلا دحأ ىلع  عطقي : هلوق نيبو . ةضيرف ىف

 0 ؟ةلفان ىف ناك اذإ

 هزاوج مدعو . ثدحلا ىف فالختسالا زاوج نيب قرفلا

 0 ةيسنملا ةالصلا ركذ ىف

 دارأو صقت نع مس اذإ ءارحالا ةريبكت ريبكت همزلت له

 5131111110 ؟ هنالص م ىلإ عوجرلا

 ةدايزلا ىف همامإل ادمع مومأملا عابتا ةحص نيب قرفلا

 اذإ عابتالا ةحص مدعو « اهطقسأ ةدجسل اهنأ نيبت اذإ

 ا ةدايز ىف عابتا لكلاو . عابتالا لوأت درجمل ناك

 000 نونحسل ىأر

 رخي مأ دجسي مث سلحيأ نيتدجس وأ ةدجس ىسن اذإ

 21111110 ا ؟|دجاس

 ةثلاثلا نم عوكرلاو ىلوألا نم نيتدجس ىسن اذإ
 20000 ؟لعفي اذام

 ديمحتلاو ريبكتلا نم الك لعجف أطخأ اذإ لعفي فيك

 000 ؟رخآلا ناكم

 . ؟وهسلا دوجس ديمحتلاو ريبكتلا لدب نم مزلب ىتم

 ىهن تقو ىف هركذ نيح ىدعبلا وهسلا دوجسب قأي له

 امهنيب قرفلاو ةلفان وأ ةضيرف ىف ىلبقلا دوجسلا ركذ
 01000 همدعو عطقلا بوجو ىف

 0 ةقباسلا ةلأسملا ىلع عرف

 0/1 0 ضارتعا

 2000 ا ضارتعالا باوج

 فلحإ

 فني

"1 
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 (هل)ا

 ةحفصلا ةلأسملا ةلأسملا مقر

 «8خ ل اسمخ ةلفانلا ىلص اذإ وهسلا دوجس عضوم (94)

 ل هيف ضقانتلا مدع نايبو كلام لوق ليوأت (94)

 م . ؟ةالصلا هب لطبت ىتم ةمامإلل حلصيال نم فالختسا (9)

 ل هتبانجل ىسانلا بنجلا فالختسا (910)

 ماحزلا لجأ نم ةعمجلا ةالص ىف دوجسلا عطتسي مل نم (94)
 نيرا ااا ؟لعفي اذام

 ففي مامإلا عم مارحإلا كردي مل نم فالختسا (99)

 ىلا 00 ةنونظملاال ةققحتملا عضوملا ىف ةساجنلا نم ربتعملا )0٠١(

 لوزعم مامإ عم ةعمجلا ىلص نم ىلع ةداعإلا بجت له )١(

 لا ا ؟لزعلاب هملع لبق

 ل ىناثلا ةعمجلا ءادن دنع رطضملا ءارش زاوج (0؟)

 17-5 رفاسملا نود يقملل تقولا لوخدب ةمزال ةعمجلا ةالص 000

 ؟ ١٠  ؟فوخلاةالص ىف ةيناثلا ةفئاطلا ةءارقلاب مامإلا رظتني ىتم (104)

 ىلا ؟رفاسم مامإ فلخ ةعكر كردأ اذإ يملا هلعفيام )1١6(

 فرش فوسخلا ةالص ىف ةملس ىبأ نب زيزعلا دبع لوق ريسفت (05)

 ل ؟ةفرعب ةعمجلا ةالص بجت ىتم (0)

 فرش 0 ا ةزانجلا ةالص مكح 0

 قف | نيفلاخملا ىلع درلاو ةزانجلا ةالص ىف ةءارقال )١9(

 فالخلا دوجو عم وهسلا دوجس ىف مامإلا ةعباتم بوجو (1)

 دوجو عم اسمخ ةزانجلا ىلع ريبكتلا ىف بوجولا مدعو

 فول امهنيب قرفلاو فالخلا

 قط كلذ ةمكحو رودلا ىف طقسلا نفد ةهارك -(111)

 ناك نإو طنخو هتناع قلحتالو هرافظأ لقتال تيملا م1(

 6 0 هنع تادابعلا عافترال امرحم

 ا ل ؟ةزانجلا ريبكت ضعب هتاف اذإ لعفي فيك (17)



 ةحفصلا ةلأسملا ةلأسملا مقر

 فل 0 همراخ لجرلا لسغ ةيفيك (114)

 لا ةزانجلا ىلع ءاسنلا ةالص ةيفيك (1)

 قرع 00 تيملا نفك ىف ةنيزلا ةهارك (11+)

 884 مل ندبلا ضعب ىلع ةالصلا (130)

 0 0 ؟مالسإلا ىلع هريغو ئسوجملا ربجي ىتم (118)

 000 0 روبقلا ىلع ءانبلا (11)

 #84 ؟تيملا ىلع ةالصلاب ىلوألا نم )1١(

 ل مامإلا فلخ ةزانجلا ىلع نيلصملا بتارم (1؟5)

 را ؟ةايحلاب طقسلل مكحي ىتم (؟)

 84400 ل ؟ةزانجلل ةأرملا جرخت ىتم )١(

 ممَسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع نوملسملا ىلص فيك (1؟4)
 ل ا ؟ةزانجلا ةالص

 لا فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لازنا ىنعم (1؟6)

 0 ؟ةيمجعألاب فلح نمل ثنحلاب ةرافكلا بجت له (1+)

 0 م مارحإلا ةريبكت ةيفيك (1707)

 هب قحليو قادصلا هب تبثي له جرفلا نود ءطولا (1؟8)
 «2ل ا م م ممم مم مول مم م ممم همم مم ممم ممم ممم ممم ممم ؟بسنلا

 0 ؟مصت له بوصغملاب ةالصلا (1؟9)

 200 هيلإ ةجاحلا دنع عمسمب ةعامجلا ةالص زاوج (10)

 ظ مدعو زجععلا عم ةالصلا ىف ءاميإلا زاوج نيب قرفلا (1)

 849 مل زجععلا عم ةراهطلا ىف هزاوج

 8ع 0 ل ملل رمخلا براش قرع ةراهط (1؟)

 200-2 ؟ةيونملا ريغ ىرخأ ةالص ءوضولاب ىلصي له (1+)

 ؟ثت1 0000 ا م لم ءوضو وأ لسغ نم هيلعامو دترملا (*4)



 ( هدم )

 ةلأسملا ةلأسملا مقر

 ا ؟هريغ نع ةيؤرلا لقان ربخ لوبق مزلي له )1١0(

 امهيأل قباس ناضمر نع ءاضقلا ةينب ناضمر موص (5)

 00 بالا ؟ ةموص ا لوكي

 رجفلا لبق ترهط نم ىلع تييبتلا ةين طارتشا مدع (107)

 0 هدعب الإ كلذب ملعت ملو

 هريغو وحصلا ىف لالهلا ىلع ةداهشلا ىف ءازجإلا دح )٠١(

 0 نيقفشلاو نيرجفلا ىنعم (19)

 0 هفلاخم ىلع كلام ةجح (14.0)

 0 اهتقوو براوغلا كلذكو ةثالث علاوطلا (145)

 0 لالهلا ةيؤر ىلع ةداهشلا (149)

 0 ؟كلذب هيلع بجيامو رظنلاب رطفي ىتم (149)

 0 ناضمر راهن ىف ةينارصنلا هتأرمال رفاسملا ءطو (144)

 .. ؟لعفي اذام ال مأ رهشلا باصأ له كش اذإ ريسألا (140)

 0 ؟مدقي امهيأ ءاضقو ىده موص هيلع نم (145)

 ل ؟هتقو نع ءاضقلا ريخأتب ماعطإلا مزلي له (140)

 لامكاب مأ هددعب عباتتلا موص ىف رذعب رطفأام ءاضق (148)

 00 ؟اموي نيثالث

 ؟هيلع بجاو نم هللختام ىضقي له ةنيعم ةدم ىف رذنلا (149)

 0 ؟روظحملا رركتب ءازجلا رركتي له (15:)

 ةجوزلا نع اهلمحت ةيفيكو ناضمر راهن ىف ءطولا ةرافك )10١(
 0 ةمألاو

 ل ؟ةرافكلاب جوزلا ىلع ةهركملا عجرت فيك (16؟)

 دبعلا تمزل اذإ لعفي فيكو . ةمألاو دبعلا رفكي مب (16*)

 0100 ؟ريغلل ةرافك

56 

52025 

 فدو

5 

56 

26 

 "هه

 "هه

 هال

 هال

 ا

508 

509 

 اللاب

 ضخ

55 

55 



 ةلأسملا مقر

)16:4( 

 (1هه)

 ه5

)100 

(56) 
 (5و9)

0) 

51) 

)59( 

 م5

)54( 

)١6( 

 م55(

 م50

 (هها)

 ةلأسملا

 , رضاحلا نع ازجأ هيلع ناضمر نع ناضمر ماص اذإ

 هرذنل هأزجأ مالسالا ةجحو هرذن ءاضق ايوان مح اذإو

 00 ملل امهنيب قرفلاو ةضي رفلا ضبا و

 200 ةقباسلا ةلأسملا ىلع عرف

 امهدحأ نع هأزجأ هيلع ناضمر نع ناضمر ماص اذإ

 ناضمر هئزجيال هراهظ نع ناضمرو نابعش ماص اذإو

 )000 امهنيب قرفلاو هراهظلالو هضرفل

 ضفرو . حصيف هموص وأ هتالص ضفر نيب قرفلا
 000 حصيالف هئوضو وأ همارحإ

 ا رمع لوق ىف ةعدبلا ىنعمل ديز ىبأ نبا ريسفت

 ىلع ليلدلاو . هيف موصلا طارتشاو فاكتعالا فيرعت

 هموزل مدعو « امايأ هاون اذإ فاكتعالا ىف عباتتلا موزل

 ل امهنيب قرفلاو امايأ هاون نإو موصلا ىف

 00 فاكتعالا ىف طرشلا

 00 فاكتعالا هب لطبيام

 موصللو اوهسو ادمع فاكتعالل لطبم هاركالاب ءطولا

 0 امهنيب قرفلاو طقف ادمع

 هيف لوخدلا لبق تدتعاف هنيعب رهش فاكتعا ترذن نم

3 0-0 ٠ 
  0اني ل لا اا لل لا للا الل 1 ل ا ا ا ا ا ا ا

9 

 ك0 ا ا ا ا اا ا ا ا ل ردقلا ةليل ىرحغ

 00 ةاكرلا ىف ةضفلا ىلإ بهذلا مض ليلد

 نع امهدحأ جرخأ اذإ نيدقنلا ىف اقلطم ةميقلا جارخا

 )011111111 ]111 رخآلا
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 هحفصلا ةلأسملا ةلأسملا مقر

 «ا/ ل ةلأسملا ىف بيبح نبا ىأر (174)

 ؟الا#“ 2" هيلع بترتيامو ىلحلا ةلأسم ىف ةنودملا تاياور فالتخا (1+9)

 81/40 ىرحتلا ىلع ةراجحلاب طوبرملا ىلحلا ةاكز (970)

 1 0 ...... ةقباسلا ةلأسملا ىلع عرف (1071)

 402 ةينلاب ةراجتلا ىلإ لقتنيال ةينقلا هلصأام (107)

 ناكام فالخب ةينلاب ةينقلا ىلإ لقتني ةراجتلل هلصأام (17)

 قرفلا هجوو ةينلاب ةراجتلا ىلإ لقتنيالف ةينقلل هلصأ
 يي 00 ااا امهنيب

 ل ءامنلا ةاكز (10/4)

 ك4 ؟ةاكزلا جارخال ةراجتلا ضورع موقت فيك (17)

 4 دافتسملا لاملا ةاكز (107+)

 قلل ؟لوحلا ىف هضعب ىلإ دافتسملا لاملا مضي ىتم (10707)

 مضتالو اهيف ةاكزالف اباصن غلبت مل اذإ ضورعلا ةميق (17)

 5/١  هريدم نكت مل اذإ ةاكزلا باجيإل لاومألا نم اهريغ ىلإ
 غلبيال اريدم ناك اذإ ةراجتلا ضورع ىف ةاكزلا مض (1+9)

 نا ا ا ل باصنلا

 لاومألاو ةرهاظلا لاومألا دئاوف لوح نيب قرفلا (1م0)

 م1 2000 ةنطابلا

 هيف ةاعسال ىذلا دلبلا ىف ةرهاظلا لاومألا دئاوف لوح (1831)

 كلذ (ةقباسلا ةلأسملا ىلع ةعرفم ةلأسم)

 لقا هيلع ىذلا نيدلاب هل ىذلا نيدلا ةاكز طاقسا (186)

 ىف دلولاو نيدلاولا ةقفنو ةجوزلا ةقفن نيب قرفلا (18*)

 كك ةيناثلا نود ةاكزلل ىلوألا طاقسا

 كي بهشأ لوق ىلع ةاكزلل دلولا ةقفن طاقسا طرش (184)

 ( ه5 )



 هحفصلا ةلأسملا ةلأسملا مقر

 كر نويدلا نم ةاكزلا طقسي اميف عرف (184)

 بر ىلع لماعلا طرش اذإ ضارقلا ىف حبرلا مسقي فيك (185)
 كش 0 000 ؟ حبرلا ةاكز لاملا

 1 ةاكزلا ىف ضارقلاو ةاقاسملا نيب قرفلا )١8190(

 9 ل ضارقلا لام ىف ةاكزلا (188)

 ميال مل ؟ضارقلا لام ةاكز جرخت نيأ نم (189)

 ا .... ؟اهبوجو دعب ةاكزلا طقسي له ضارقلا لام فلت (190)

 1 ةمسقلا لبق نوكت ضارقلا لام ىف حبرلا ةاكز جارخإ (191:)

 رق ىتلا لاوحألا ردقب ىكزي ضارقلا ىف رادملا لاملا (14؟)

 «/ال 0 م م م ممم هريدي لماعلا دب ىف وهو هيلع

 14 ؟يقلا ىلع وأ نايعألا ىلع وه له ىمذلا لام ريشعت (19)

 دلبلا رركتب رشعلا راركت ىف ىبرحلاو ىمذلا نيب قرفلا (184)
 ؟للا ل 0 ىناثلا نود لوألا ىف

 4 تي. ىبرحلا ىلع رشعلا نم رثكأ ضرف مكح (195)

 ضرألا نطاب نم جرخأ اذإ ةضفلاو بهذلا نم ندعملا (19+)

 يطل ملل ؟ايوكز الام مأ ازاكر ربتعي لهف

 886000 ل كلذ ببسو ةيلهاجلا روبق ىف رفحلا ةهارك (199)

 لى ك0 زاكرلا ىنعم (198)

 ١8١ ؟حلصلا لهأ نم لجر راد ىف دوجوملا زاكرلا نوكي نمل (199)

 م80 ثيدحلا ىف (دوذلا) ةملك ريسفتو لبإلا باصن (00)

 ل لبإلا نم نيرشعو ةئام ىلع داز اميف بجاولا (01)

 نيبو ةئامو نيرشعو ىدحا ىف بجاولا نيب قرفلا (709)

 دحأ دجو اذإ ىعاسلل نأ ىف نيتئاملا ىف بجاولا

 فالخب هريغ لاملا بر فلكي نأ هل ىلوألا ىف نيئسلا

 400# لم م ممم م م مو م م مم جم مم ممم ممم م مل ةيناثلا

 ( هم* )



 ( هد: )

 هحفصلا ةلأسملا ةلأسملا مقر

 96 ؟جرخي عون ىأ نمف اعاونأ مغلا باصن ناك اذإ (0)

 موال ؟ضارقلا ةيشام ةاكز ذخؤت ني نم (04)

 نم لقأ تناك اذإ ةراجتلا ضورع ىلإ ةيشاملا مض (:0)

 «”ظً 00 ااا 111 باصنلا

 م ةرهاظلا نود ةنطابلا لاومألا ىف ةاكزلل طقسم نيدلا (05)

 ةاكز طقستو ةرهاظلا لاومألا ىف ةاكزلا طقسيال نيدلا (7097)

 نيب قرفلاو هلثم دبع هيلع ناك اذإ هدبع نع رطفلا ظ
 ع

 نكن 00 نيتلاسملا

 ل ةقباسلا ةلأسملا ىلع رخآ قرف (0م)

 اهيف ةاكزلا .تبجو ىتلا هتيشام تفلتأ اذإام مكح (؟:9)

 اهفلتم نم ذخأ وأ « ةاكزلا هيف بجتام اهتميقب ىرتشاو
 ل ةاكزلا هيف بجي امم اهلثم

 نك 0 اا ةيشاملا ءامل ةأكز م(

 7-5 0 ةقباسلا ةلأسملا ىف مكحلا هجو (811)

 ىعاسلا تأي ملو همنغ ةاكزب ىصوأ نم نيب قرفلا (910)

 ىف اهفرص ةثرولل ىلوألا ىف زوجي ةقدصب ىصوأ نمو
 نك ةيناثلا فالخمب باقرلا قتع

 . بيطي رمثلا كلذكو « اهتاكز لحت ةيشاملا مكح (؟1)

 ىصويالو ةاكزلا هيلع نم تومي مث اهتاكز لحت نيعلاو

 نال 0000 ا ا ةاكرلا جارخإب

 سوس لل ةيصولا نع ثلثلا قاض اذإام مكح (؟14)

 ل ةكارشلاو ةطلخلا نيب قرفلا (؟5)

 نك ؟لبإلا ةاكز ىف ناكيرشلا دارتي ىتم (015)

 ماعل ىكزت اهنأو اهدر دعب ةبوصغملا ماعنألا ةميهب ةاكز (؟107)

 سمه ل لوقلا اذه ذخأمو دحاو



 ( همو )

 ةلأسملا

 اهدر دعب ةبوصغملا ماعنألا ةميهب ةاكز نأب لوقلا ذخأم

 غ0 نينسلا نم ىضم امل نوكت'

 ةنوؤم ريغب رخآلا فصنلاو هنوٌؤب ةفصن ىقسام ةاكز

 ىلع امهدحا بلغو ةنوؤم ريغو ةنوؤمب ىقسام ةاكز

 مم مل ةنوؤم ريغو هنوٌّؤمب ىقس اذإ ةيلغلا رايتعا لح

 000000 نيد هيلعو تام نم ةرّث ىف ةاكزلا بوجو

 ةق ممم مم معمم صرخلا بوبحلا نم جراخلا زواج اذإام مكح

 باصنلا نم لقأ هل صرخ نمع ةاكزلا طوقس مدع

 000 اباصن رهظف

 0 هريغو ملاعلا نيب صراخلا ىف قرفي هنأ رخآ لوق

 0 قرفلا مدع ىف عفان نبا لوقل قحلا دبع حيجرت

 ا نامزلا ىلإ رظنلاب امهنيب قرفي هنأ رخآ لوق

 .. ؟نوكت نيأ نم هب ىصوملا عرزلا رشع ىلع ةقفنلا

 00 ؟ال مأ ةاكز لجفلا بح ىف بجي له

 ةاكز نا ىف ضارقلا ةيشامو ضارقلا ديبع نيب قرفلا

 . ةيناثلا فالخجب هلام ىف لاملا بر ىلع ديبعلا ىف رطفلا

 ىلع ضارقلا ةيشام ةاكز نأ زاوملا نبا هحجر رخآ لوق

 0 لا هلام ىف لاملا بر

 010000 رطفلا ةاكز بوجو تقو

 0 رطفلا ةاكز ىف قيقدلا جارخإ مكح

 0 رطفلا ةاكز ىف ةئزجملا فانصألا

 0 رطفلا ةاكز ىف هجارخإ زوجي اميف طباض
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 ةحفصلا ةلأسملا ةلأسملا مقر

 ل18 ممل ةلأسملا ىف زاوملا نبا ىأر (؟)

 مساع ةنوؤم ريغ وأ ةنوؤمب ىقسام ةاكز ىلإ ةدوع (؟907)

 اهبر ىلإ بصاغلا اهدر اذإ ةبوصغملا لخنلا ةرق ةاكز (؟م)

 ي1360:5000 ا م نيئس دعب

 8 .. نينس دعب ضرتقملا اهدر مث اهضرقأ اذإ ةيشاملا ةاكز (؟+و)

 8 ...:نيئنس دعب بلاطلا اهضبق اذإ اهيف ملسملا ةيشاملا ةاكز 00

 | منغ اهيف تبجو اذإ ةسبحملا لبإلا ةاكز جرخي نيأ نم (؟4)

 نضل 0 ؟ةاكزلا مغ اهنم ىرتشي ةلغ اهل سيلو

 ددع ىف بات وأ هيلع رهظ اذإ همنغب براهلا لوق لوبق (؟4)
 مسالا م م م معمم ةنس لك هدنع ىتلا منغلا

 سلال 00 ل ةاكزلا فلت (؟4«)

 مايأب هدعب وأ . اهل لبق اهجرخأ اذإ ةاكزلا كاله (؟44)

 نضل 0 ؟اهنامض بجوي له « اهقرفيل ةريسب

 امو ضبقلا لبق نيدلا ةاكز مكح (؟44)

 سلال ل 0000 مارحإلا ىف ةيبلتلا مكح (؟45)

 مضلل طعم ىدهلا لبإ راعشإ (؟40)

 سوم ىدهلا نم غلا ديلقت وأ راعشا مدع ىف ةمكحلا (؟48)

 7 ا ىذألا ةيدف ديلقت مكح (؟4)

 سال ل دجاسملاب ةيبلتلاب تاوصألا عفر مكح (؟60)

 سلط ؟ةيبلتلا عطقي ىتم (؟01)

 سوس ل جحلاب مارحإلا دعبام ىلإ عتمتلا قلح ريخأت مكح (؟6؟)

 سول 0 مرحلا لخاد نم نارقلا وأ عتمتلاب مارحإلا مكح (؟0)

 0 ةكم نم ةرمعلاو جحلاب مارحإلا (؟04)



 ةحفصلا ٠ ةلأسملا ةلأسملا مقر

 جرخ دقو هترمعل ىعس امدعب هجحب مرحأ نم مكح (؟هه)

 نير ا لخلا ىلإ

 فل قافآلا دحأ ىلإ هترمع ءادأ دعب رمتعملا جورخ مكح (؟65)

 0# ةيمستلا ببسو عتمتلا ىنعم (؟090)

 كيل مهريغو ةكم لهأل جحلاب مارحإلا عضوم (؟64)

 ل 0 تاقيملا ةزواجم دعب مارحإلا مكح (؟59)

 سعال ل ةفرع ةيشع مرحأ نم ةيبلتلا عطقي ىتم (؟0)

 م98 ١ ةجحلا ىذ لوأ نم ةكم لهأل جحلاب مارحإلا بابحتسا (؟51)

 ع 0 ؟ىهام جحلا رهشأ (959)

 مسا  هنذإ ريغب مرحأ نأ دعب هدبعل ديسلا ليلحت ىلع بترتيام (5+)

 لل هنذإ ريغب همارحإ دعب هتجوزل جوزلا ليلحت (؟74)

 يضر هسفنل هفاوط لبق ىصلاب هفاوط مكح (؟16)

 يسوم ل هسفن نع فاط دقو الومحم ىصلاب هفاوط مكح (؟7)

 يسع ل دجسملا فئاقس ىف فاوطلا مكح (؟0)

 ل ايسان ءوضو ريغ ىلع هفاوط مكح (؟8)

 يع فاوطلا ماسقأ (؟19)

 وأ ةرمع ىف هخسفف جحلا هتاف نمل عادولا فاوط مكح (070)

 نار ااا اا هجح دسفا

 ا 0 ةضافإلا لبق تضاح نإ ةأرملا ىرك سبح رادقم (؟1071)

 ل ةفرعب فوقولا دعب فاوطلا ىتعكر كرت مكح (؟079)

 ساس فاوطلا ىتعكر نايسن مكح (5070)

 نم ىسانلا غرف اذإف : ةنودملا ىف هلوق ىنعم ىف فالخلا (0074)

 مسك ل م م م م ل ل ع ول اوعفد مهت الص

 مسك اهعضاوم نايبو ثالثلا جحلا بطخ (؟070)

 ( هما )



 ( هه8)

 ةحفصلا ةلأسملا ةلأسملا مقر

 اهب رم وأ . اهيف فقي ملو اجاح ةفرعب رم نم مكح (؟07)

 ا ةفرع اهنأ فرعي مو

 فوقولا ءازجإ مدعو « ةينالب بجاولا فاوطلا ءازجإ (؟070)

 ناك امهنيب قرفلاو ةينب الإ - حجارلا ىلع  ةفرعب

 مسك جحلا لامعأ ىف مارحإلا ةينب ءافتكالا (507)

 ىلع ليلدلاو ٠ ليللا وه ةفرعب فوقولا ضرفل تقولا (5079)
 را ااا كلذ

 "4# ١ ؟فذخلا ىصح لثمب تارمجلا ىصح ريدقت ىف ةمكطلاام (؟40)

 , هجح دسف ىمرلاو ةضافإلا لبق رحنلا موي ءىطو نم (؟85)

 م ىمرلاو ةضافإلا لبق رحنلا موي دعب ءىطو نمو

 قرفلا اذه ىلع بترتيامو . امهنيب قرفلاو هجح دسفي

 مس4 ا ع م عمم م م مم مم م ل هليلدو

 له ىه ةرمج ىأ نم ردي ملو ةاصح هدب ىف تيقب نم 85(

 ميك ل ؟ ىمرلا فناتسي وأ ىلوألا اهب مري

 نع هئزجي له رحنلا موي هرحنف اعتمتم هيده قاس نم (؟8*)

 نقل ؟اعوطت نوكي وأ بجاولا ىدهلا

 , هنم لكألا زوجيام . ديصلا ءازجو ىدهلاو ةيدفلا (؟84)
 نكد كلذ هيجوتو زوجيالامو

 نقي ؟هيلع امف هنم هلكأ زوجيال امم لكأ اذإ (؟86)

 ؟ءىزجي له لحملا غولب لبق ىدهلا ىف بيع ثودح (؟85)

 سعرا ؟لدبلا بجيو . ال مأ

 نود ةبيعملا ةبقرلا ىف بيعلا ةميق ذخأ زاوج نيب قرفلا (280)
 مسكرا لل اعوطت كلذ ناك اذإ « بيعملا ىدهلا

 م ... ميدقلا بيعلا وه بجاولا ىدهلا ىف ربتعملا بيعلا (؟88)



 ةلأسملا مقر

 (؟مو)

)0 

 و1(

 (؟9؟)

 (؟وع)

)94 

 (؟وه)

 (؟و5)

 ( و

 (موم)

 (؟99)

 م
 م1

 ( همو )

 ةلأسملا

 ىلع فلح اذإو . هاش هئزجت هل ةينالو ايده رذن اذإ

 وأ ةندب الإ هئرجت مل ثنحف ىده هيلعف هلعف نإ ءىش

 01120 امهنيب قرفلاو ةرقب

 نم دجي م نإ ىدهلا لدب موصلا زاوج نيب قرفلا

 ناك نمل نيميلا ةرافك ىف موصلا عنم نيبو هفلسي

 0 تئاَع لام هل

 0 جحلا ىف ةبجاولا ءامدلا

 , هيمر ماّعِإو هتضافا نم لالحالا دعب ةرمعب مرحأ نم

 . مويلا كلذ سمش بورغ دعب الإ ةرمعلا كلت ميال

 0100011111 تاروظحملا نم عنتميو

 0 رصحملا ىلع بجيامو ةفرعب فوقولا دعب راصحالا

 دودصملا نيبو ةفرع ىلإ هلوصو لبق دودصملا نيب قرفلا

 0 0 هيلع مدلا باجيإ ىف اهب هفوقو دعب

 ا ؟هيلع ىقبتيام لح اذإ فوقولا دعب دودصملا

 نع رمتعي نأ زجي مل « تيم نع جحلل رجؤتسا نم

 نم تيملا نع جحلا همزليو . رفسلا كلذ ىف هسفن

 000 اااا1 1111 هتراجإ عضوم

 امف تيملا نع جحلاو هسفن نع ةرمعلا ىونف نرق اذإ

 000 ؟مكحلا

 ا تي نيتقياسلا نيتلاسملا نيب قرفلا

 له . هنم عاضف . هب جحيل غالبلا ىلع الام ذخأ نم

 ؟عوجرلا ةقفن نمضي نمو ؟عجري وأ جحلا ىف ىدامتي

 ا ءاضقلا ةجحل امرحأ اذإ نيجوزلا قيرفت ىف ةلعلا

 000 كلذ

0 

 اللا

 موأ

 نك

 ناحل

526 

 مو

 مو

 مو

26 

 ناد
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 ةلأسملا مقر
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 (م16)
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 (عدا)

 (عدم)

 (ماو)

5:0 

 ةلأسملا

 لعل كلذ ةلعو « دحاو ىده هيلع « نرق مث عتمت نم

 سبل هل زوجي ريثك نمثب الإ نيلعنلا دج مل اذإ مرحملا

 مل نمو . اهريثك وأ مهاردلا ليلق ناك ءاوس نيفخلا

 هيلع بحي ا مهاردلا ليلق ناك نإ ةراهطلل ءاملا دن

 0 مهاردلا ريثك ناك نإ فالخب مميت و ءارشلا

 121010000 .... امهنيب قرفلا

 مارحإلا ىف اههجو نع ةأرملا فشك ةيعورشم ىف ةمكحلا

 لمة ممم مم مة مممل لعافلا ىلع ةيدفلاف م رحم اروظحم لعف نم

 0 ؟ةقباسلا ةلأسملا ىف ةيدفلا نوكت مب

 0 ؟لمعلا امف اميدع لعافلا ناك اذإ

 .؟نيتيدف وأ ةيدف هيلع له اًئان امر بيط اذإ مرحملا

 00 طقف ةقفنلا لجأل الإ حابتال مرحملا ةقطنم

 ا ؟ءىش هيلع له هينذأ ىف نطقلا عضو اذإ مرحملا

 كلام دنع هيلعام مرحملا ريغ سأر قلح اذإ مرحملا

 00 ؟مساقلا نباو

 ةقباسلا ةلأسملا ىف مساقلا نباو كلام نيب فالخلا هيجوت

 00 مرحملل ةماجحلا مكح

 00 ةنيدملا مرح ىف ديصلا لتق

 0 ؟هلاسرا هيلع بجي له هتيب ىف ديصلاو مرحأ نم

 جارخا هيلع بجي له هنع باغ مث اديص حرج ول

 0 ؟جارخالا نوكي ىتمو ؟ءارجلا

 ل خارف وأ ضيب هيف ريط ركو دسفأ نم مكح

 ع

 0 ؟هجرخي نياو ؟هيف

 مب

0 

0 

0 

0 

8 

 م

8 

0 

0 

 م

 م

 م
 م

 فلا
 لل



 هقفل
 (ممد)

 مو

 (مبع

 (عب4

 م

 (ممد)

 (موب)

 مم

 (ععو)

 م
 (مععسن)

 (معع)

 (مسع)

 (مم

 (معسم)ا

 )١ده (

 ةلأسملا

 ل ؟ةاشب مرحلا مامح لتق ءازج صيصخت ىف ةلعلا

 ا راهظلاو ىذألا ةيدف نيب ماعطإلا ىف قيرفتلا ببس

 00 ؟جحلا لاعفأ .ىلع ءارجألا نم ةداهشلا طرتشت له

 هللا ىلص ىنلا ربق انرز : لوقل كلام ةهارك ببس

 0 ةرايزلا فاوط وأ « سو هيلع

 :.... اطلغ رشاعلا موت" ةفرعب فقو نميف لوقلا باوص

 نم ىلعف هوحنو ديص ءازج وأ ةيدف ىبصلا مزل اذإ

 00 ؟نوكي

 . ةحيبذلل ربتخملاك حبذلا نع هدي عفر نم نيب قرفلا

 اهنم لكألا زاوج ىف ةاكذلا متأ هنأ ىلع اهعفر نم نيبو
 . برقلاب رخآ هذخأو هبحاص نم دن اذإ ديصلا مكح

 نيبو دسفي الف تيم دارج هعمو قلسي دارجلا نيب قرفلا

 ا هلك ضيبلا دسفي دساف ضيب هعمو قلسي ضيبلا

 ا اهحبذ دعب الإ اهبيعب ملعي ملو ةيحضأ ىرتشا نم

 00 ديصلا ةيعورشم ىف ةدراولا تايآلا

 ةبجاو تسيل ديصلا لاسرا دنعو حبذلا ىف ةيمستلا

 هللا مسا ركذي مل امم اولكأتالوإ ىلاعت هلوق ليوأتو

 001101 أ هيلع

 هريغو بلكلا ميلعت نيب قرفلاو حراوجلا نم ملعم ا قعم

 وم م  ممم ه حراوجلا نم

 0 ؟هلخي له ديصلا ىف ىسوجملاو ملسملا كارتشا

 00 ةقباسلا ةلأسملا ىلع عرف

 لخيالف اتيم هدجوف ةليل هنع باغ مث اديص ىمر اذإ

 0 كلذ ةلعو هلكأ هل

 ني

8 

 "ا

 سف

 ضعف

 صحب

 نيكي

 ضي

0 
 ناك
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 ( ه5؟)

 ةحفصلا ةلأسملا ةلأسملا مقر

 له ديص هنأ نيبتف هدلجل هتاكذ ىوني اكيش ىمر نم (م)
 ضل ؟هلكأ هل زوجي

 سايل لا ؟هل بيذعت. وه له لكألل رانلا ىف دارجلا حرط («م07)

 نوكي نملف « رخآ ديصلا هيلإ اأو اخف بصن نم ("+م)

 نا 0 ؟ديصلا

 ”متئش امب مدلا !ورهنا" سو هيلع هللا ىلص هلوق ريسفت (ممو)
 سا/4 م ل مل م م م ع ثيدحلا

 سابا نسلاو رفظلاب ةيكذتلا نع ىهنلا ىف ةلعلا ("”40)

 نيملسملل لالح وهو هلكأ مهل زوجيالامم دوهيلا هحيذام ("45)

 ا 0 كلذ ليلعتو هلكأ زوجيال

 37 هيلع ليلدلاو « كلام دنع هوركم دوهيلا موحش لكأ (*49)

 سطس ل ماعنألا ةميهب نم ىحاضألا لضفأ ("4©)

 نع ةيحضألا نوك ىف رمع نبا ثيدحل كلام بابحتسا ("44)

 كا ل ل مم ممل م م هم م ممم مم مم مل ةاش سفن لك

 راعشإلاو ديلقتلا دعب بيعلا هبيصي ىدهلا نيب قرفلا ("4ه5)

 هئزجتالف هدنع بيعلا اهبيصي ةيحضألا نيبو هلدبيالف
 نك امهنيب قيرفتلا ةلعو

 20 .... راعشإلاب ىدهلا نيعتي امك ناسللاب نيعتت ةيحضألا (؟4+)

 ميل ةيحضألا مكح ىف ةيكلاملا دنع فالخلا ("407)

 ٠ ىلع بترتيامو « اطلغ هسفن نع هريغ ةيحضأ حبذ نم (5:44)

 ل ماكحأ نم كلذ

 هكلم ىلع ىقبي له شحوتو هبحاص نم ديصلا دن اذإ (م48)

 ل ؟ال مأ



 ةلأسملا مقر

 م(

 (ء«ه)

(05) 

 (ممع)
 (عمو)
 (مهه)
 (عمد)

 (عهدب)

 (عهم)

 (مهو)

 م
 (عدن)

 (مدع)

 ( مدر

 (مج4)

 ( هدع )

 ةلأسملا

 هتاف نمو « اليل حبذي مل لوألا مويلا ىف حبذلا هتاف نم

 ةقم ممم مملة ةمممممم امهنيب قرفلاو « اليل ىمر راهنلاب ىمرلا

 لك ىف بجيامو. تادودعملا مايألاو تامولعملا مايألا

 ك0 امهنم

 ىلع بترتيامو ؛« صنب وأ داهتجاب وه له مرحلا دح

 ا ات ماك نم كلذ

 0111111111آ1ذآ1ذآذزذزؤ]ذزؤ ز ]1 1 1 هيلع ليلدلاو ةيافك ضرف داهجلا

 0 لاعقلا لبق رفكلا لهأ ةوعدب رمألا

 0 ؟هنامأ ىهتني ىتم ةراجتل مدق اذإ ىبرحلا

 ولو اهعاجرتسا هل له هريغ مسق ىف تعقو اذإ هدلو مأ

 ك0 ااا ااا ؟فقيكو تقتع

 ضرأب عيبامو نمثلاب هبحاص هذخأي مساقملا ىف عيبام
 ىف هعفدام عئابلا ىطعيو . نمثلا هبحاص ذخأي مالسالا

 000 امهنيب قرفلاو ٠ برحلا ضرأ

 هذخأي الف اقحتسم نابف ىبرح نم ادبع ىرتشا اذإ

 00 هيف عفدام لثمب الإ هبحاص

 اهمنغ مث ودعلا دنع تدلوف تيبس اذإ ةملسملا ةرحلا

 0 ؟ال مأ ائيف اهدلو نوكي لهف نوملسملا

 ا ضرألا ةيزج ىف كلام لوقل دمحم ىبا ريسفت

 0 ....تفتني ةازغلا عم جرخ اذإ رجاتلل مهسي ىتم

 مهسيال ىتمو هل مهسي ىتم ةازغلا عم جرخ اذإ ريجألا

 هيلع بجيالف ةمسقلا لبق ةمينغلا نم اماعط ضرتقا نم

 0 كلذ ببسو هدر

 ةقمممم هب عفتني الامو ةمسقلا لبق ةه ِينْعْلا نم هب عفتنيام
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 ةحفصلا ةلأسملا ةلأسملا مقر

 406«  ةنودملا ىف ءاطعلا ىف مسا ىف نيعزانتملا ةلأسم هجو نايب (*+)

 عمق لل ةنودملا ىف ةروكذملا ىوطلاو زيحاوملا ىنعم (9+)

 هنع ىهنملا عيمج .نع فكلا ىضتقي ءىشلا نع ىهنلا (007)

 ع1 هنم عاطتسي امب رمألا ىضتقي ءىشلاب رمألاو

 ةين هل نكت مل نإف فلاحا ةين ىلإ ناميألا ىف عجري (94)

 6م و ممم ممم همم مط هم همم م مم م مم هم مم مم هنيمي طاسب ىلإف

 هنيميل طاسبالو ةين هل نكت مل نميف ديز ىبأ نبا ىأر (9)

 6 ةغللا مث فرعلا ىلإ كلذ ىف عجري هنأ

 ةرمع وأ ةجحب مرح وهف هلعف نإ ءىش ىلع فلح نم (م070)

 #81 م ع ممم مل امهيدٌؤي ىتمف ثنحف

 هل له بكرف زجع مث , ىشمف هرذن وأ هنيمي مهبأ اذإ (ما0)

 20 ؟ال مأ لوألا فالخ ىناثلا ىشملا لعجي نأ

 له لبق نم جحي ملو جحلا هب ىون مث ايشم رذن اذإ (م070)
 48 ل ؟هرذنل مأ هضرفل هئزجي

 وأ هرذنب أدبي له ةرورص وهو ىشملا همزل اذإ (م0)

 كلا ااا 111313121200 ل ؟ هتضي رفب

 وأ جح ىف هيشم لعجي نأ هل : ةنودملا ىف هلوق ىنعم (ا04)

 عف6 00000 لل للم ممم ممم ممم ممم همم م م ممم ممم ممم ممم مم ممم ةرمع

 ةبعكلا نم اذكو اذك ىلاب برضأ انأ : هلوق نيب قرفلا ("070)

 ىف باهذلاو نايتإلا ىلع ةلادلا ظافلألا نم هريغو

 عفا ل 0 ةرمعلا وأ هيلع جملا باجيا

 هلمحأ : هلوق نيبو نالفب جحأ : رذانلا لوق نيب قرفلا ("07)

 عقال 0 ل م م ممم ملم هب جملا باجحيا ىف

 ( هدك )



 (ه-6)

 ةحفصلا ةلأسملا ةلأسملا مقر

 اهنم عضاوملا ىأف . ةكم ىلإ ىشملا ىلع : لاق نم (م0700)
 0 11 ؟ائزجم نوكي

 ةكم ىلإ ىشملا .رذن ىذلا ىف ىضاقلا ليعامسا لوق ("074)

 0 0 ا ةالصلل

 نيبو ايده وأ ةقدص هلام نم انيعم لعج نم نيب قرفلا (مابو)

 عمرا 211 ممل ايده وأ ةقدص هلام ها لعج ن نم

 نيب قرفلاو . هتميق جرخيو هكسمي مل ةقدص لاق نإو

 ا 0 ا نيتلاسملا

 هنع ةميقلا جرخي نأ رجي مل اعوطت بوثب قدصت اذإ (*85)

 ا نيتلأسملا

 ةرافك الإ بجويال ةدحاولا نيميلا ىف تافصلا ددعت (*86)

 دا ةلالجلا ظفلب فلحلا راركتك ثنحلا دنع ةدحاو

 ةدحاو نيمي ىف تافصب فلخلا نأ نيرخأتملا ضعب لوق (08+)

 عملا 00 الل م ملمع م مم ممم ممم ةفص لكل ةرافك هيلع

 نمسب اتوتلم اقيوس لكأف . انمس لكأيال فلح نم (؟م4)

 عام0000 ولمن مل لم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم م ممل ثني ا

 عاف ل امل نيتلأسملا نيب قرفلا (؟م6)

 نيب مساقلا نبا قيرفتل ليعامسا ىضاقلا ليلعت (85)

 عوق و م ممم نيتقباسلا نيلأسلا

 هنم دلوت امم لكأف ءىشلا اذه نم لكأيال فلح نم (عما)

 لالا 0000 م ؟ ال مأ ثنخي له



 ( هدد )

 هحفصلا ةلأسملا ةلأسملا مقر

 دل 0 ةقباسلا ةلأسملا ىف بيبح نبال ليصفت (؟88)

 سكعلابو امحش لكأف امل لكأيال فلح نم نيب قرفلا ("89)
 عا 0000 لم هلم هموم ممم ممم قيرفتلا اذه ليلعتو

 له هعاتنم اهيف ىقبأف رادلا هذه نكسيال فلح نم (عو.)

 #41 000000 ا ل لم م م مم ل ع م ل ؟ ال مأ ثني

 اهتوسكب ثنح نيبوثلا نيذه هتأرما وسكيال فلح نم (99)

 انبجو ازيخ لكأيال فلح نمو . امهدحأ وأ امهايإ

 0 امهنيب قرفلاو « هتين نع لأسي هوحنو

 اب ثني له لام هل سيل نأ ىلع قالطلاب فلح نم («9؟)
 ا هب ملعي ملو لام نم هيلإ لآ

 502 ؟ال مأ ةقباسلا ةلأسملا ىف فلاحلا ىوني له («و»م)

 مو هنيمي لبق هيلع قدصتف ةقدص لبقيال فلح نم (*94)

 0 ؟ال مأ ثنحي له هنيمي دعب الإ اهب ملعب

 نالف هيلع لخدف نالف تيب لخدي الآ فلح نم (*94)

 1 دحاو تيب ىف هعم عمتجي الأ ىوني نأ الإ . ثنخالف

 هدبع وأ هنبأ هنم ىطعأف نالف ماعط لكأيال فلح نم (*9+)

 434 ممل ؟ال مأ ثنحي له كلذ دعب هنم لكأو

 هريغ هلو . ابوث الإ كلميال هنأ قالطلاب فلح نم (مواب)

 ع9ق 0 اعلم ؟ال مأ ثني له انوهرم

 4. .. ؟ال مأ ثني له اهاسكف , هتأرما بهيال فلح نم (*94)

 ريغ ليكول هاطعأف هبحاصل نيدلا ءادأ ىلع فلح نم (موو)

 عقلا عل ؟ال مأ ثنحي له ضوفم

 اقورسم هدجوف ادغ ءىش لعف ىلع.فلح نمنيب قرفلا (400)
 ع0 ل م ل هم لم اتيم هدجوف هيلع فلح نم نيبو



 ةلأسملا مقر

 ( هدا )

 ةحفصلا ةلأسملا

4.1) 

5) 
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0) 
4) 
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00 

04) 

0. 

41 
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 (41؟)

 ةتيم اهدجوف اهنيعب ةمامح نحبذيل فلح نم نيب قرفلا

 علال ل هنم الماح اهدجوف هتمأ عيب ىلع فلح نم نيبو

 اذهل فلؤملا هيجبوتو نيميب قتعلاو ريبدتلا نيب قرفلا

 207 امهنيب فالتخالاو قافتالا هجوُأ نايب عم « قرفلا

 بوثلا دجو مث . هقتعأف بوثب ادبع ىرتشا نم

 ا 000 ؟هيلع امف اقحتسم

 فلل ا ؟كلم ةهبش هل تمدقت اذإ مكحلاامو

 4980000 ل ةمربش نبا سايقل فنصملا ناسحتسا

 نيبو ةقدص وهف ءىشلا اذه تعب نإ : هلوق نيب قرفلا

 ا ا نيمي ىلع قتعلا هقيلعت

 تلخد نإ : بهشأ لوق نيب قرفلا فنصملا هيجوت

 نبا لوق نيبو « رح ادبأ هكلمأ كولمم لكف رادلا

 هكلمأ كولمم لكف « ادبأ رادلا تلخد نإ : مساقلا

 هارتشا مث « سلف ىف هيلع عيبف دبعلا ةيرحب فلح اذإ

 ثنح ىتم دبعلا قتعيو هيلع نيميلا ىقبت لهف كلذ دعب

 43801 م مط م م ؟ال مأ

 لئاقلا لوق ىلع ةقباسلا ةلأسملا ريكب نبا سايق داسف

 اهجوزتي مث اهقلطيف قلاط تنأف اذك تلعف نإ هتجوزل

 ع5 ل امم م مام م ممم م ممم م م م مم م مم مم م و ممل جوز دعب

 نإ هعيمج هيلع قتع دبع ىف هل صقش ةيرحب فلح اذإ

 0 كلذ ببسو ايلم ناك وأ هيقاب ىرتشا

 . ةقباسلا ةلأسملا ىف مساقلا نبا لوقل زاوملا نبا دييقت

 وع م م م هم ةقباسلا ةلأسملا نع عرف



 ( هده )

 ةحفصلا 0 ةلأسملا ةلأسملا مقر

 5 ؟هبرض ىلع فلح اذإ دبعلا نم ديسلا نكمي له (41)

 لوق نيبو « ىسفن ترتخا : دبعلا لوق نيب قرفلا (414)
 ع6 00000 م ل ل م م م ممل ىسفن ترتخا : ةكلمملا

 5 افنآ ةروكذملا ةلأسملا ىف قرفلا هيجوت ىف فالخلا (410)

 ىلع دبعلا ةيرحب امهنم لك فلحي نيكيرشلا نيب دبعلا (4)

 ثنحلا دجو اذإ قتعي نم ىلعف رخآلا هب فلحام ريغ

 ماب دو : مساقلا نب كدبع عاب اذإ : مساقلا نبا لوقل فنصملا ريسفت (47

 356 ةعلسلا تقحتسا مث « هتقتعأف « كرمأب كتعلس

 3 ةقباسلا ةلأسملل فنصملا ريغ ريسفت (418)

 نهرلا باتك ةلأسم نيبو « ةقباسلا ةلأسملا نيب قرفلا (419)

 ا 0 ةنودملا نم

 هقحتسا مث « هقتعأف ادبع ىرتشا نم ةلأسم نيب قرفلا (470)

 . قوقح نم هيلع بترتيام مزلي : عيبلا زاجأف « لجر

 . دلو ديعلل توميف . دبعلا قتعي نايدملا ةلأسم نيبو

 494 هل مهدر وأ قتعلل ءامرغلا ةزاجا رثؤنال : هثريف

 ىف نسحلا ىبأ لوق ىلع دمحم ىبأ لوقل فنصملا حيجرت (45)

 الإ هدنع سيلو « هابأ ىرتشا اذإ : كلام لوق ريسفت

 عمه ع ل عيبلا دري هنأ « هنُث ضعب

 ةلأسمو « هابأ ىنجأو وه ىرتشا نم : ةلأسم نيب قرفلا 4( ؟0)

 3 دبع ىف هل اكرش قتعأ نم

 ١ هابا ىنجاو وه ىرتشا نم : ةلأسم لكشتسي نونحس (4؟)



 (هد)

 ةحفصلا ةلأسملا ةلأسملا مقر
 سسوس ااا هلال مشق

 نذإب الإ دلولا مأل نوذأملا عيب زاوج مدع ىف ةلعلا (4؟6)

 تل ااا ااا ا ديسلا

 اذإ  عيبلا خسفي ل هديس نذأتسي ملو هدلو مأ عاب اذإ (4؟)

 هنذإ ريغب هيلع قتعي نم هعيب فالخب « لمحاهب رهظي مل

 ضل  ا قيرفتلا كلذ ةلعو

 ل 0 ةقباسلا ةلأسملا ىلع عرف (40)

 قتع نيبو دبع ىف هل اصقش ضيرملا قتع نيب قرفلا (4؟8)
 ا ميوقتلا تقو ىف لجأ ىلإ حيحصلا

 ه0 000 ادبع نوكيال دلولا نأ ىلع باتكلا نم ليلدلا (4؟9)

 عل مهئارش لاح ةبارقلا نم هيلع قتعي نم (400)

 هيلع قتعي له . ادساف ءارش هيلع قتعي نم ىرتشا نم (4)

 ل لا ؟ال مأ كلذب

 ظ غولبب قتعي له هيلع قتعي نم ريغصلا هنبال ىرتشا اذإ (4+)
 عطا ع ع ل ؟ال مأ ىبصلا

 ع ةنودملا نم هتمأ نطب ىفام قتعملا ةلأسم ىف بهشأ ىأر (400)

 دعب اهديس اهبهو مث « لجرل هتمأ نطب ىفام بهو اذإ (4"4)

 مزلي له هتثروأ . وه اهقتعأو ء رخآ لجرل كلذ
 د ؟ال مأ قتعلا 0

 . رخآ ىلع اهلمجبو . لجر ىلع هتمأب قدصت نم (0*4)
 ةش ؟دلولا نوكي نملف عضولا لبق هيلع قدصتملا اهقتعأف

 نيبو « ىطعملل هلامف ادبع بهو اذإ : ةلأسم نيب قرفلا (45+)

 قيل 0 هل عبت هلامف ادبع قتعأ اذإ : ةلأسم

 فلأ ذخ : ةلأسم .ىف بهذملا ىدهتجو كلام نيب فالخلا (؛م0)



 (ه)

 هحفصلا ةلأسملا ةلأسملا مقر

 كسفنل هب ىنرتشا : هل لاقو لجرل اضرع ديعلا عفد اذإ (؛*م)

 كولا ااا ؟مكحلا امف

 ىف « ءادألا ثيج نم قرتفي ءادألا ىلع ةيرحلا قيلعت (4+9)

 ىلوألا ىف مجدياالف اضيرم وأ احيحص ديسلا نوك
 ل ا ةيناثلا فالخب

 مكخال امهدحأ ملسأ مل 7 . رفاكلا هدبع رفاكلا قتعأ اذإ (44:0)

 د ا كلذ ليلعتو هدي نع نبي ملام ةيرحلاب دبعلل

 ىرتشملا طرتشي ملو « رح هضعب دبع نم اصقش عاب نم (44)

 441 لل كلذ ليلعتو . دساف عيبلاف دبعلا لام

 دبعلا اذه قتعأ هابأ نأ ةثرولا ةيقب نود رقأ نم (44؟)

 . هيلع قتعيالو دبعلا نم هصخيام عيب هل بحتسيف

 ا لا امهنيب قرفلاو

 ىصوملا نيبو هنيب قرفلاو « ربدملا ةيمست ىف مالكلا (44*)

 ع4 هقتعب

 ةنيعم ةدمب هلبق وأ ديسلا توم ىلع دبعلا ةيرح قيلعت (444)
 448 ل كلذ ىف ةفلتخملا تارابعلا نيب مكحلا ىف قرفلاو

 مث ةرح تنأف تلمح اذإ : هتمأل لاق نم : ةلأسم (440)

 444000 ل م ملل ؟قتعت ىتمف رهط ىف اهئطو ظ

 قاضو ديبع ةعامج دحاو روف ىف لتبو ربد نم : ةلأسم (441)

 5 ربدملا هدبع هتجوز رهمأ نم مكح (440)

 هربد نم نيبو « هربد مث .ء هدبع بتاك نم نيب قرفلا (448)

 44/00 لم ثلثلا ىف كلذ لعجي فيكو « هبتاك مث ش

 ديسلا نوك نيب ةقباسلا ةلأسملا ىف مكحلا ىف قرفلا (449)

 ع4 اضيرم وأ « احيحص



 ( هالك )

 هحفصلا ةلأسملا ةلأسملا مقر

 ةميق قرغتسي نيد هيلعو « هديس هبتاكي ربدملا مكح )45٠(

 ا كلذ ىف فالخلاو . اهضعب وأ هتبقر

 همنغي ربدملا :-ةلأسم ىف هببسو كلام لوق فالتخا (؛01)

 ديسلا تومي ىتح هكاكتفا نم هديس ىبأيو ؛ نوملسملا

 لالالا ااا ا هلمعكيال ثلثلاو

 نيبو « ادبع هتميق مزلتف ةربدملا دلو لتق نيب قرفلا (45؟)
 ءاجرلا ىلع دلولا ةميق ديسلا ذخأيف رورغملا نم اهدلو

 عه خ00 لو م م لملم همم مم مم ممم ممم مم همم م م ملل فوخلاو

 نوكي نمل هقابإ لاح ىف لجألا لحي لجأ ىلإ قتعملا (40)
 864100 ل مم ممم مم هم م ممل ؟هقابإ لاح ىف هبسك

 2 كلذ ىلع ليلدلاو « ةبجاوال ةبحتسم ةباتكلا (404)

 4058 كلذ ىلع ليلدلاو . ةبجاو تسيل بتاكملا نع ةعيضولا (؛44)

 ىلع قتعلا بترت ىف بهشأو مساقلا نبا فالتخا (؛5)

 ىلع هدبع بتاك اذإ : ةلأسم ىف ةمدخلا ةميق ليجعت

 ع6 000 ل للم مم ممم مه ممم مم م همم مم مم همم ممم رهش ةمدخ

 بتاكملا مكح هل له مولعم دمأ ىلإ هدبع بتاك نم (440)
 عم 0مل ؟لجأ ىلإ قتعملا مكح وأ

 ليجعتب طقست له . ةمدخ ةباتكلا ضعب ناك اذإ (؛58)

 ل ؟ ةباعكلا

 تنأف ارمخ تبرش نإ هبتاكم ىلع طرش نم نيب قرفلا (؛هو)

 لجأ ىلإ قتعملا ىلع طرش نم نيبو . قرلا ىلإ دودرم

 44400 ل كل ةيرحالف تقبأ نإ

 قتعلا ليجعت طارتشا زاوج ىف نونحس ىلع ضارتعالا (4+0)

 46600 عمل هبتاكمو ديسلا نيب ةعيابملا ىف



 ةلأسملا مقر

 ( هاب )

 ةلأسملا

 لتق مث . هكيرش نذإب نيكيرشلا دحأ عطاق اذإام مكح (4+1)

 لما ا ا ثلة ممم ممم مر مةمةة ممم ممم فمر لومة ممم همم مم هم م م ممل بتاكملا

 نينواعتملا  نيبتاكملا نم ادحاو ديسلا قتعأ اذإام مكح (4؟)

)47( 

)454( 

)40( 
)455( 

)40( 

)454( 

)459( 

(47) 

 (ءاد)

 كلذ هباحصأ زي لف - ةباتكلا ىف دحاو نيد ءادأ ىلع

 »م
 غ0 ا ا ا ا ا ا اا ا ةباتكلا نيد حعيمج اودأ مل

 هباحصأ ىدأو . قتعأف اضيرم نيبتاكملا دحأ ناك اذإ

 ىذلا : ةلأسم ىف مساقلا نباو كلام لوق فالتخا

 مدقف . بئاغ ديسلل دبع ىلعو . هسفن ىلع بتاك

 00 كلذ هركف « بئاغلا

 ا كلذ دعب قتعي مث .« بتاكملاب لزنت ةلامحلا مكح

 بتاكملا ىدؤي له ىلعألا بتاكملا زجع اذإ : ةلأسم

 ل ؟ىلعألا بتاكملل مأ ديسلل لفسألا
  تعيبف « هديس ملعي ملو « نوملسملا همنغ اذإ بتاكملا

 0000 ؟ هذيس هعج رتسي فيك مساقملا ىف هتباتك

 نيبو « موجنلا ىف بتاكملاو ديسلا فالتخا نيب قرفلا

 00 ةباتكلا ددع ىف امهفالتخا

 لعجت « لجرل اهضعب وأ « ةباتكلا لام لعجمب ىصوأ نم

 ةميق وأ ةبقرلا ةميق نم لقألا ىلع ثلثلا ىف ةيصولا
 0 كلذ ةلعو « ةباتكلا

 هلعجي نهرلا ىف مساقلا نبا لوقل ىسباقلا هيجوت

 00 ديسلا سلفي مث « هذيس دنع بتاكملا

 ىف ىباخي نا نيبو . هعيب ىف ىباي ضيرملا نيب قرفلا

 عه

 غ6

 ءمها/

264 

 لأ

 غ8

2 

 حلل



 ( هع )

 ةلأسملا ةلأسملا مقر

 ىف ةباتكلا ضبقب رقأو . حيحص وهو بتاك نم مكح (60)
 يوم وم موو مم فهم همم ممم ممم ممم مم م ممم م ممم ضرملا

 ل هيلع ليلدلاو « عضولاب ةرح حبصت دلولا مأ (407+)

 نأ ىلع لزعلا ىف ديعس ىبأ ثيدحب ةيكلاملا لالدتسا (404)

 0 اهعيب عنمي اهديس نم ةمألا لمح

 : ةلأسم ىف نونحس ىلع دريو مساقلا نبا ديؤي فئنصملا (؛ه)

 0 اهعاب دق ةمأ دلو قحلتسي ضيرملا

 بألا : ةلأسم ىف حيحص ريغ مساقلا نبا ىلع ضارتعالا (407)

 0 ضارتعالا ىلع درلاو . هنبا دلو مأ أطي

 ءارش : ةلأسم ىف هريغو مساقلا نبا لوق نيب قرفلا (4007)

 000 هيبأ نم لماحلا هتجوز نبالا

 اذإ فالخم . دلولا هب قحلي مل هنبا ةجورب ىنز نم (4078)

 هتمأ ىهو  هدبعل ةجوز وأ « هنبا دلو أ ءىطو

 00 امهنيب قرفلاو « هب قحليف

 دلولا نأ ةمألا ىوعد ىف ىفكيال ءطولاب ديسلا رارقا (؛079)

 . قاحلالل ايح دلولا دوجو نم دبال لب .« ديسلا نم

 ىضميالف لماحلا هتمأ قتعي نوذأملا : ةلأسم نيب قرفلا (4م0)

 ةمأ قتعأ نم : ةلأسم نيبو « اهنينج قتعيالو . قتعلا

 ا قتعلا لجعيو زوجيف « لجرل اهنينج بهو دق

 00 اهعاب ةمأ دلو قحلتسا نم مكح (481)

 امهنيب ةكرتشملا ةمألل نيكيرشلا دحأ ءطو ىلع بترتيام (48)

 ارسعم ناكو « ةمألا نيكيرشلا دحأ ءطو اذإام مكح (48)

 مل لجر نع هدبع قتعأ نم ةلأسم ىف ةيهقف تالاكشا (48:4)

 00 هلوبق ىلع فقوتي

 0000 اهنايبو تالاكشالا كلت هيجوت (486)
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 (م5)

 (عما/ز

 (4م4)

 (؛مه)

)45 

(491) 

 (4ة؟)

 (:و+)

 (4ة4)

 (عوه)

)4955( 

 (؛و1)

(4958) 

 ( هال4 )

 ةلأسملا

 0 ؟ءالولا نوكي نملف لجر نع هدبع قتعأ نم

 .... ؟ءالولا نوكي نملف ىنارصن نع اينارصن قتعأ نم

 ا ءالولا رج ىف ةنودملا نم نيتلأسم نيب قرفلا

 21110 نيتلأسملا نيتاه نيب قرفلا هيجوت

 عئابلا نم قتعم هنأ معز مث « ادبع ىرتشا نم مكح

 2000 كلذ عئابلا ركنأو

 0 هناقتعي ىفارصنو سم نيب ىنارصنلا دبعلا مكح

 ةداهش ىف ىضقي : مساقلا نبا لوق ىف قرفلا هيجوت

 0 ءالولا نود لاملاب ءالولا ىف عامسلا

 نيبو « هقتعأ تيملا اذه نإ : دبعلا لوق نيب قرفلا

 0 هالوم تيملا اذه نإ : هلوق

 الجر ثرو نم : ةلأسم نيب مساقلا نبا دنع قرفلا

 تافاكتو هالوم هنأ ةنيب رخآ ماقأو « هيعدي ءالوب

 امهنأ بوثلا ىف نايعادتملا : ةلأسم نيبو « ناتنيبلا

 نافاكتتف « ةنيب ناميقيو .« تام دق لجر نم هايرتشا

 اهيعدي مث « هيلإ عفدتف اهفصي ةطقللا ةلأسم نيب قرفلا

 ا ةقباسلا ءالولا ةلاسم نيبو « ةنيب يقيو رخآ

 نيملسملاو ىراصنلا ىف زيزعلا دبع نب رمع لوق ىنعم

 اوبأ نإو « مهنيب مكحاف كوٌواج نإ : ماشلا لهأ نم

 0111 مهنيد لهأ ىلإ مهدرف

 قفنيالو هدلو مأ ىلع هنم قفني فوقوملا دترملا لام

 12100000 راغصلا هدلو ىلع هنم

 حيحصلا نايبو « ةربدملا ءطو زاوج ليلعت ىف فالخلا

 00 فالخلا نم

 الا

 الا

 الا

 ا

 3غ

 ا

 عا

 عال

0: 

 ا

4 

 الك

 الك



 ةلأسملا مقر

 ( هاد )

 ةحفصلا ةلأسملا

 نيبو «٠ ضيرم وهو هتمأ نطب ىفام قتعأ نم نيب قرفلا (499)

6 
6 

06 

 عا/ا/ 0 ل هيمو حيحص وهو كلذ قتعأ نم

 عال ل كلذ ةلعو اهديس اهٌؤطيال ةمدخملا ةمألا

 بجت . نيمألا دنع ةضيح دعب ةلاقإلا اهيف لصحت ةمألا

 ةعيدو هدنع تناك نم اهارتشا نإو . ةعضاوملا اهيف

 عال ع امل ةعضاوملا اهيف تطقس

 ةمألاك ةعضاوم اهيف سيل تعيبف تنز اذإ ةمألا

 عال 0 نمل ل م م عمم ممل جوز نم ةدتعملاو ةجورزتملا



 تايوتحملا سرهف



 ةساردلا : لوألا مسقلا

 000 ىلقصلا قحلا دبع رصع : لوألا بابلا

 ةيلقصل ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةلاحلا : لوألا لصفلا

 0 ةيلقصب نييماتكلا ةرامإ : ىناغلا ثحبملا

 ل ......ةيلقصب نييبلكلا ةرامإ : ثلاغلا ثحبملا

 وأ نييبلكلا ءارمألا نيب فالخلا ةيادب : عبارلا ثحبملا

 قف فم مم مم مم م ممم ممم همم همم م م مم وق ىضوفلا دهع

 ةيمالسالا ةيلقص ىف ةينيدلاو ةيملعلا ةلاحلا : ىناثلا لصفلا

 ليبق ىلإ حتفلا نم : ىلوألا ةلحرملا : لوألا ثحملا

 ةسردم ريثأتو ىرجهلا عبارلا نرقلا رخاوأ

 ا ةيلقصب ةيملعلا ةايحلا ىلع ةيهقفلا ناوريقلا

 عبارلا نرقلا رخاوأ نم : ةيناثلاةلحرملا : ىناثلا ثحبملا

 نع ةيلقصلا ةيهقفلا ةسردملا لالقتساو ىرجهلا

 ْص0111111111زؤ]1زؤ 1 ز 1 سلا ناوريقلا ةسردم

 اكوا

 نذر



 ( هانم )

 تايوتحملا

 0 ىلقصلا قحلا دبع ةايح ةسارد : ىناثلا بابلا

 لا ةيصخشلا قحلا دبع ةايح ةسارد : لوألا لصفلا

 ل هتبسن « هيسن « همسأ . هتينك : لوألا ثحيبملا

 00 هتافوو « هتدالو : ىناغلا ثحبملا

 0 ةيملعلا قحلا دبع ةسارد : ىناثلا لصفلا

 ال هخويش . هتالحر علل هبلط ؛ لوألا تحيبملا

 . هوسلاج وأ هب اوقتلا نمو « هذيمالت : ىناثلا ثحبملا

 ءاملعلا ءانثو ةيعامتجالاو ةيملعلا هتناكم : ثلاثلا ثحيبملا

 2211101011111 يا هتافتصم : عبارلا ثحبملا

 لئاسمل قورفلاو تكنلا" باتكب فيرعتلا : ثلاثلا لصفلا

 00 هتساردو 'ةنودملا

 ل باتكلا ناونع دارفأ فيرعت : لوألا ثحبملا

 ا احالطصاو ةغل تكنلا فيرعت : لوألا بلطملا

 و احالطصاو ةغل قورفلا فيرعت : ىناثلا بلطملا

 00 ةنودملا فيرعت : عبارلا بلطملا

 عومجم نم بكرملا باتكلا ناونع ىنعم : سماخلا بلطملا

 0 عبرألا تاملكلا

 . اهيف ةفلٌؤملا بتكلاو « تكنلا ةيمهأ : ىناثلا ثحبملا

 0 اهنم ةيهقفلا اميسال

 بتكلاو « اهنايب قرطو قورفلا ةيمهأ : ثلاثلا ثحبملا
 00 اهيف ةفلؤملا

 . اهنم ةيهقفلا اميسالو « قورفلا ةيمهأ : لوألا بلطملا
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 ( هابو )

 ةحفصلا تايوتحملا

 201 ةيهقفلا قورفلا نايب قرط : ىناثلا بلطملا

 ةيهقفلا اميسال قورفلا ىف ةفلؤملا بتكلا : ثلاثلا بلطملا

 هم اهلوح ةفلؤملا بتكلاو . ةنودملا ةيمهأ : عبارلا ثحبملا

 ' لئاسمل قورفلاو تكنلا" باتك ةسارد : سماخلا ثحبملا

 2000 0 ل ”ةنودملا

 52 ا هفلؤم ىلإ هتبسنو باتكلا مسا : لوألا بلطملا

 الفلا ل هفيلأت خيرات : ىناثلا بلطملا

 0 0 هنم ضرغلاو فيلأتلا ىلع ثعابلا : ثلاغلا بلطملا

 111000 ل باتكلا جهنم : عبارلا بلطملا

 100 ل باتكلا رداصم : سماخلا بلطملا

 14 000 باتكلا ميوقت : سداسلا بلطملا

 نيل ا باتكلا خسن فصو

 نري قيقحتلا ىف ةدمتعملا خسنلا

 لي 2111100 باتكلا قيقحن ىف ىجهنم

 ليضرل م طوطخملا خسن روص

 000 "”ةنودملا لئاسمل قورفلاو تكنلا" : باتك صن

 ]80000 ل غ0 ةراهطلا باتك

 ارق 0 عل لوألا ةالصلا باتك

 ل ىناثلا ةالصلا باتك

 نقرا زئانجلا بانك



 سرهف

 سرهف

 سرهف

 سرهف

 يلا ال الا ل1 ا لل ا 0 ا ااا 1-7

 00 راثآلاو ثيداحألا

 ا هيي متم مهل مجرتملا مالعألا

 بتكلا

 م

 مك

2/8 

 كل




